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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MOBILIZUOJA 
MOKSLEIVIUS
Prasidėjo mokslo merai Vil

niuje ir, štai, kaip Komjaunimo 
Tiesos (Nr. 175) korespondentas 
vaizduoja sostinės gatvės vaiz
dą: "Vakar rytą Vilniaus gatvė
mis skubėjo nekasdieniškai ap
sirengę vaikinai ir merginos, 
nešini dideliais krepšiais. Rin
kosi paskutinės studentų ir moks 
leivių grupės prie savo mokslo 
įstaigų, iš kur autobusais ir sunk
vežimiais išvažiavo talkinti žem 
dirbiams. O kiti jau pasklido po 
pilnus rudens gėrybių laukus ir, 
negailėdami jėgų, padeda sudo
roti derlių..."

"Pilni rudens derliaus laukai“ 
liūdnai atrodo. Tai didžiuliai su
guldytų javų plotai. Biržų rajone, 
Medeikių kolūkyje, liūtys visiš
kai suguldė miežius. Nutarta ga
minti žolės miltus iš nekultų žo
lėtų miežių. Bus bent pašaras 
ūkio gyvuliams.

I Skaudvilės kolūkius atvyko 
500 moksleivių. Jie padės nuimti 
agurkus ir morkas (!). Kitur 
moksleivius pristato prie šiaudų 
kukurūzų tvarkymo. [Biržų ra
joną nukreipta 1000 studentų, Pa
nevėžio muzikos mokyklos moks 
leivių ir kt. Lazdijų rajonan nu
vežta 700 Vilniaus universiteto 
ir Aukštesniosios muzikos mo
kyklos studentų, šie "žemdir
biai" pristatyti prie kaupiamųjų.

"Tikimės, kad jiepadės mums 
sudoroti Į pavojų patekusi der
lių", pareiškė apie savo "studen
tus - žemdirbius" Biržų rajono 
kompartijos sekretorius V. Ce- 
siūnas.

Darbininko spaudimo sistema 
tuoj pat buvo pritaikyta žemės 
ūkio darbams mobilizuotiems 
studentams. Įvestas "socialis
tinis" lenktyniavimas grupėms 
ir asmdhims, Įvairių išdirbio, 
"gairelių" perdavimas ir pan.

Moksleivių ir studentų varo
vai kalba jų vardu ir pareiškia 
Įsipareigojimus.

I Kelmės, Pakruojo, Kupiškio 
ir Telšių rajonus mobilizuota 
1350 Kauno. Medicinos instituto 
studentų. To instituto komjauni
mo sekretorius D. Vasiliauskas, 
plačioje "deklaracijoje" užtik
rina: "jėgų nesigąilėsim". Tas 
pat D. Vasiliauskas Įvedė me
dikų studentų tarpe "lenktynia
vimą", kuris iš medikų prikas 
daugiau bulvių ir išraus daugiau 
morkų iš pažlugusios kolūkinės 
žemės.

Nors prasidėjo mokslo merai, 
bet apytuštės yra auditorijos ir 
klasės. Būsimieji medikai, ma
tematikai, ekonomistai, mokyto
jai mobilizuoti derliui suimti. 
Jie rauna morkas, kasa bulves 
ir burokus, silosuoja šiaudus, 
netgi dalgiais kerta sugulusius 
javus.

Kiekvienais metais sovietiniai 
pareigūnai užtikrina savo visuo
menę ir žemdirbius, kad žemės 
ūkio tvarkymas eina geryn. Bet 
taip, deja, nėra. Vien tikrai der
liaus nuėmimas yra aliarmuo
jančiai sunki problema. Priežas
tys, atrodo, slypi, nevykusioje 
ekonomikoje. Laukų produkci
ja absoliučiai neatitinka pajė
gumui derlių tvarkyti. Nėra ge
rų kelių, pakankamos talpos 
sandėlių, patikimo transporto. 
Nėra ir darbo rankų. Plačius 
laukus užsėja, kad tik būtų "iš
pildytas" planas. Kada ateina 
derliaus nuėmimo metas, atro
do, nuėmimas būna toks nevy
kęs, kad derliaus dalis lieka 
pražūčiai. Tai tipinga kolūki
nės sistemos "privilegija". Bet 
sovietai dėl principo negali pa
sukti sistemą kitu, našesniu 
keliu.

Tos sistemos bendrasis blo
gis matyti Karaliaučiaus (Kali
ningrado) srityj, kur Į kolūkius 
išvaryti visi moksleiviai ir žve
jų šeimos. Tas pat matyti toli
mame Kazachstane, kur Į Almą 
Atą, išvyko susirūpinęs Brež
nevas, pagal TASS pranešimą, 
rodydamas "dėmesĮ derliaus nu
ėmimo organizacijai".

Tiesiog nesuprantama, kad 
Amerikos pažangieji lietuviai to
kie nejautrūs sovietinės valsty
bės vargams. Juk "Laisvė" ir

Jei rinkimai būtų įvy
kę šios savaitės pradžio
je, Nixonas juos būtų lai
mėjęs didžiausia moder
nių laikų dauguma. Jis 
būtų surinkęs per 60% vi
sų balsų, kas būtų jam už
tikrinę dar didesnę daugu
mą elektorių kolegijoje. 
Tokias išvadas galima pa
daryti iš visuomenės nuo
taikų tyrinėtojų praneši
mų. Faktinai jie buvo taip 
palankūs prezidentui, 
kad du žinomiausi iš tų 
tyrinėtojų — Gallupas ir 
Harris —mano, kad Nixo- 
no populiarumas jau pa
siekė kulminacinį tašką 
ir rinkimams artėjant ga
lėtų tik kristi. Tokiom 
nuotaikom viešpataujant 
demokratai gali tik tikė
tis , kad kaž kokiu stebu
klingu būdu vėl pasikar
tos 1948 metų rinkimų re
zultatas, kada visuotinai 
buvo tikima respublikono- 
Dewey laimėjimu, tačiau 
iš tikro laimėjo preziden
tas Trumanas.

Tas atsitikimas tarp 
kitko liudija už tai, kad 
preziidentas kandidatuo
damas antram terminui, 
turi labai didelįpranašu- 
mą. Nugalėti prezidentą 
galima tik tada, jei jo 
valdymo metu kraštą bū
tų ištikęs koks didelis ne
pasisekimas. Kad taip bū
tų atsitikę per Nixono pir
muosius 4 metus, tvirtin 
ti tikrai negalima. At
virkščiai, jo žygiai ir už 
simojimai užsienio poli
tikoje susilaukė milžiniš
kos amerikiečių daugu
mos pritarimo. Vienin- 
tėlis, kas netinka įtą ge
rą bendrą vaizdą yra tik 
Vietnamo karas, bet ir į 
tą, pereitą savaitę tame 
pasaulio kampe nežuvus 
nė vienam amerikiečiui 
žiūrima atlaidžiai, ti
kint, kad prezidentas iš 
tikro daro viską, kas ga 
Įima, kad tą karą pabai-

Žvilgsnis Į Kuršių mares nuo Nidos kopų.

NIXONO SĖKMĖ
Ne tik pas savuosius, bet ir... komunistus

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

gus be skaudaus pralai
mėjimo.

Kalbant apie Nixono au
reolę užsienio politikoje 
įdomu pastebėti, kad jis 
turi pasisekimo ne tik 
pas savuosius, bet ir už
sieniečius. Praktiškai vi
same pasaulyje, teigia
ma, norima jo laimėjimo 
išskyrus Indiją, Švediją, 
na ir, žinoma, šiaurinį 
Vietnamą.

Iš tikro niekas turbūt 
tiek nepadėjo preziden
to prestižui ir populia
rumui kaip jo triumfali- 
nės kelionės į Pekiną ir 
Maskvą. Juk jei komunis
tai būtų norėję, jie būtų 
galėję neduoti tos pro
gos pasireklamuoti. Ir 
jie tai padarė sąmonin
gai. Nikita Chruščiovas 
gyrėsi, kad ne kas kitas, 
o jis pats, Chruščiovas, 
užtikrinę Kennedy laimė
jimą prieš Nixoną 1960 
metais. "Laukdami su U- 
2 lakūno Gary Powers 
palaidimu iki po rinki
mų, — teigė Nikita — 
mes neleidome Nixonui 
girtis, kad jis moka de
rėtis su rusais. Mūsų 
sąmokslas privedė prie 
pusės milijono balsų 
skirtumo,kuris privedė 
prie Kennedy laimėji
mo".

Gal čia Nikita ir per 
daug giriasi, tačiau toks 

"Vilnis" galėtų raginti burtis 
visas gausias ekskursijas kaip 
tik derliaus nuėmimo metui. 
Koks tūkstantis "pažangiųjų" 
senukų iš Amerikos galėtų daug 
bulvių prikasti, daug ir morkų 
išrauti iš kolūkinių laukų... Pa
lengvėtų našta, užkrauta ant 
moksleivių sprando. — Puiku, Leonidai, bet kiek už tai gavai ?

teigimas parodo, kad ir 
Kremliuje suprantama, 
jog galima paveikti į Ame
rikos rinkikų nuotaikas, 
kas, žinoma, kelia įdomų 
klausimą, kodėl bolševi
kai šį kartą už Nixoną? 
Pekino palankumas dau
giau suprantamas. Kini
jai skubiai reikalingas 
amerikiečių draugišku
mas atsparai prieš so
vietus. Nixonas tuo pasi
naudojo, tačiau padėda
mas pagrindus draugiš
kiems santykiams su Ki
nija, Nixonas tuo pačiu 
laiku ištiesė draugišku
mo ranką ir sovietams. 
Tas mostas patiko Krem
liui dėl tos paprastos 
priežasties, kad su drau
giška Amerika, jam leng 
viau legalizuoti susida
riusią būklę Europoje ir 
išspręsti vidaus ūkines 
problemas. Šių metų ne
derlius tokią politiką dar 
daugiau paskatino. Bet 
ar ne tokios pat laikyse
nos komunistai gali tikė
tis ir iš McGoverno? 
Greičiausiai, bet McGo
vern laimėjimo atveju, 
jis pradės valdyti tik ki
tų metų pradžioje, javai 
Rusijai yra reikalingi jau 
dabar, kada dar valdo 
Nixonas ir kada visi ty
rinėjimai rodo, kad jis 
laimės ir rinkimus. Dėl 
viso to Kremliui svarbes
nis Nixono palankumas ir 
tai parodj'ti reikalauja 
jo interesai.

PAVERGTI! TAUTŲ SEIMAS 
POSĖDŽIAVO NERI YORKE

priminė 
kad nuo 
(1940.VI.

Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo posėdis įvy
ko New Yorke, rugsėjo 
19 d. Tai yra, tą pačią 
dieną, kaip ir Jungtinių 
Tautų Generalinės Asam
blėjos rudens sesijos pir
mas posėdis.

Vienas iš pagrindinių 
darbotvarkėje įrašytų 
klausimų, buvo V. Sidzi
kausko, Lietuvos Lais
vės Komiteto pirminin
ko pranešimo, "Paskuti
niai įvykiai okupuotoje 
Lietuvoje".

Prelegentas 
klausytojams, 
pirmos dienos 
15), kuomet sovietai oku
pavo Lietuvą, prasidėjo 
pasyvusis ir aktyvus lie
tuvių pasipriešinimas 
okupantui. 1944-1952 m. 
atkakliose kovose su Rau
donąja Armija ir sovietų 
saugumo ginkluotomis pa
jėgomis žuvo per 50.000 
Lietuvos partizanų.

Pasipriešinimui besi
tęsiant, 1970-1972 m. vi
sose gyvenimo srityse 
įvairiomis kovos priemo
nėmis, (kun. Antanas Šeš
kevičius, kun. Juozas 
Zdebskis, kun. Prospe
ras Bubnys ir kt.), 17, 
054 parašais memorandu
mas Kremliui ir Jungti
nėms Tautoms, bėgimas 
iš sovietinės priespau
dos — Simas Kudirka, Vy
tautas ir Gražina Simo- 
kaičiai ir kiti.

Susideginimas protes
to ženklan (Romas Kalan
ta, V. Stonis ir K. And
riuškevičius), demons
tracijos Vilniuje ir Kau
ne, su daugybe areštų.

Visi reikalavo laisvės 
— sau, religijai, Lietu
vai.

Išklausęs prelegento 
pranešimo PET Seimas 
nutarė:

1. Raginti Antrojo Pa
saulinio Karo alijan- 
tus, Vakarų valstybes, 
kad verstų Sovietų Są
jungą gerbti Lietuvos 
Valstybės, vienos iš pir
mųjų karo aukų, suvere
numą ir nepriklausomy
bę bei reikalauti, kad So
vietų Sąjunga atitrauktų 
savo ginkluotąsias pajė
gas ir administracinį apa
ratą iš šios valstybės te
ritorijos.

2. Apeliuoti į Jungtinių 
Tautų Generalinę Asamb 
lėją, kad ji pavestų šios

Pasaulio Organizacijos 
organams ištirti visus 
Sovietų Sąjungos ir jos 
patikėtinių nusikaltimus 
prieš JT Chartos ir Vi
suotinės Deklaracijos 
dėl Žmogaus Teisių nuo 
status, kaip išvardinta ra 
porte. (E)

• Norintieji darbuotis 
JAV diplomatinėje srityje 
ar US Information Agency, 
gali laikyti nustatytus eg
zaminus. Kandidatai ar 
kandidatės turi būti Ame
rikos piliečiai nemažiau 
kaip 74/2 metų ir nejaunesni 
kaip 21 m. amžiaus. Apli
kacijoms gauti reikia rašy
ti: The Board of Examina- 
tions for the Foreign Serv
ice, 7113 Department of 
Statė, Washington, D. C. 
20520.

• Birutė Venskuvienė, 
prancūzų kalba Eltos biule
tenio redaktorė Paryžiuje, 
rugsėjo 1-3 d. {vykusiame 
Europos Pasauliečių Apaš
talavimo suvažiavime kal
bėjo apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje, ypač paliesdama 
paskutinius įvykius. Tame 
suvažiavime p. Venskuvie
nė atstovavo Lietuvių Ka
talikių Moterų Organizaci
jų Pasaulinę Sąjungą.

PIANO KONKURSAS
Van Cliburno Ketvirtas ■ - 

Tarptautinis Piano Konkur
sas įvyks 1973 m. rugpiūčio 
17 — rugsėjo 30 d.d. Kon
kurse gali dalyvauti abiejų 
lyčių ir visų tautybių pia
nistai. Kandidatais gali bū
ti gimę prieš 1944 m. ge
gužės 1 d. Gimimo metrika 
ar jos fotokopija reikalinga.

Visais reikalais reikia 
kreiptis į Van Cliburn In- 
ternational Piano Competi- 
tion, P. O. Box 17421, Forth 
Worth, Texas 76102, USA.

STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

šiaurės Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjunga' šiais 
metais švenčia savo 22-jį 
jubiliejų. Ta proga šių metų 
suvažiavimas, kuris įvyks 
Pittsburghe, Pa., lapkričio 
23-26 dienomis, iškels lietu
vių studentų atsiekimus 
Amerikoj iki šiol ir atkreips 
dėmesį į dabartines veiklos 
problemas bei ateities per
spektyvą. Antroje dalyje 
šis suvažiavimas atkreips 
dėmesį į sąjungos ateitį ir 
ŠALSS konstitucijos pakei
timų diskutavimą. Suvažia
vimo tema yra "ŠALSS — 
miegantis milžinas”. .

Suvažiavimo programa 
apims aktualius klausimus, 
dominančius ne vien studen
tus, bet ir plačią lietuvių vi
suomenę. Programoje suti
ko dalyvauti reprezentaci
niai dabartinės studentijos 
veikėjai ir eilė lietuvių aka
demikų. Programa yra va
dovaujama Rimo Aukštuo
lio, 25230 Chardon Road, 
Richmond Heights, Ohio 
44143, tel. 481-9928. Dienos 
programos klausimais pra
šom į jį kreiptis.

Darnus vieningas darbas 
padarys 22-jį šiaurės Ame
rikos Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimą pozity
viu reiškiniu lietuvių visuo
meniniam gyvenimui.

ŠALSS 22-ojo Suvažiavi
mo Komitetas, Vytautas 
žagarskas, 18050 Neff Rd., 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 
(216) 481-1562.
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laiškai Dirvai
APIE LB CENTRO VALDYBOS 

SURUOŠTAS VAIŠES KONGRESE

Dirvoje š.m. liepos 12 d. "Sis 
bei tas" skiltyje, neįprastas dė
mesys buvo suteiktas JAV LB 
Centro Valdybos JAV Kongreso 
nariams suruoštam priėmimui 
Washingtone.

Autorius teigia, kad vaišėse 
patiekti kepsniai nėra įprastiniai 
mūsų tautos valgiai. Nieko nepa
darysi! Priimu autoriaus spren
dimą, suabejoju savo lietuviška 
kilme (didžiųjų švenčių metu nuo 
vaikystės mama panašiais keps
niais šeimą ir svečius vaišinda
vo), bet dftl aiškumo griebiuosi 
mūsų žymiosios kulinarinės eks
pertės konsulės p. Juzės Dauž- 
vardienės knygą "Popular Li
thuanian Reciples" (trečiąją lai
dą) ir vartau. Ir užtinku beržo 
šakos (pusi. 27), ežio (p. 31), ža- 
garėlių (P. 42), grybų (p. 42),me 
duolio (p. 30), ausiukių (p. 41) ir 
visą eilę kitų receptų. Tai juk 
kepsniai kuriais senatorius vai
šinome! Apsidžiaugiu su gerb. 
konsulės pagalba sugrįžusi lie- 
tuviškon šeimon ir verčiu re
ceptų knygą toliau. Už akių už
kliūva įvade telpąs sakinys. Kon- 
sulė aiškina, kad kai kurie re
ceptų knygoje telpantieji rėcep 
tai yra tipiškai lietuviški, grįž
tantieji į senovės laikus, kiti 
priimti iš kaimyninių tautų ir 
pritaikinti lietuviškam gomu
riui (mano pabraukta). Reiškia 
išėjo kaip su dainos "Kur ba
kūžė samanota" melodija. Kaip 
ši melodija, berods, iš lenkų 
pasiskolinta geriau lietuviškai 
skamba, taip ir mūsų kepsniai 
skanesni ir lietuvių šeiminin
kių indėliu vertai galį didžiuo
tis. O kiek tai liečia skolinimą, 
negaliu neprisiminti per New 
Yorko "Laisvės Žiburio" pro
gramą girdėtos muz. Vyt. Stro- 
lios paskaitos apie mūsų tau
tinių šokių muziką. Pasirodo, 
kad su mūsų tautiniais šokiais 
negeriau kaip su pyragų recep
tais. Muz. Strolia teigia, kad 
kalvelio, klumpakojo, suktinio, 
noriu miego ir, berods, gyva
ta r o šokių muzikinius motyvus 
randame ar tai pas čekus, ar 
lenkus, ar net švedus ir ui 
jis įrodė pagrodamas tų tau- 
tų šokių plokšteles. Nesinorė
jo ausim tikėti! Išklausiusi 
muz. Strollos žodžio džiaugiau
si, kad "Dirvos" straipsnio au
torius nesiteikė LB ruoštos IV 
Tautinių Šokių Šventės recenzuo • 
ti. Dar būtų pataręs tautinių šo
kių švenčių ateityje neruošti, o 
jei ruošti, ui prezidentienės ne
kviesti.

Autorius klausia kokius įspū
džius savo oficialiom vaišėm pa
likome Amerikos žymūnams. Tu
rėjau progą kalbėtis su šen. 
Schweiker, šen. Brooke, šen. 
Boggs, kongr. Derwinski,kongr. 
Whalen ir visa eile kitų. Trum
pai pasakius —valgė,gyrė, kar
tojo, ragino ir kitais metais pa
našias vaišes surengtu Geriau
sias įrodymas buvo vaišių pabai
goje nušluoti valgių stalai. Keis
čiausia, kad dėl kepsnių kalorin
gumo ar cholesterolio gausos nei 
vienas neatsisakė ragauti. Tie
sa, buvo užsiminta apie dietas, 
nusiskųsta dėl per didelio turimo 
svorio, bet juk ui kasdieninė 
Amerikos "small talk". Šen. 
Scott teikėsi pajuokauti, nusi- 
skųsdamas kad "visi geri pasau
lyje dalykai yra arba nelegalūs, 
arba nemoralūs, arba tukiną". 
Kiek tai liečia spaudos dėmesį, 
tebūna leista suminėti du straips 
nius tilpusius "Washington Post" 
(bal. 14 ir 27 d. laidose) kartu 
su keturiom nuotraukom, "Balti
more Sun" (bal. 14 d.), "Wa- 

shington Roll Call" (bal. 20 d.), 
"Harrisburg Patriot" (bal, 14d. J 
"Today’s Post" (bal. 14 d.), "Ha - 
zelton Standard - Speaker" (bal. 
14 d.), "GOPNationalitiesNews" 
(birželio mėn. laidoje), senato
rių biuleteniuose, ir t.t. Pasiekta 
net ir tolimoji Nebraska, kur 
"Omaha World Herald" (geg.23 
d.) straipsnyje "Sve'fets Made by 
Lithuanians area BigHit", suras
ta vietos ir lietuviškam pyrago 
receptui, šia proga norisi 
straipsnio autoriui priminti, kad 
aprašant vaišes užsimenami ir 
lietuviškieji reikalai kaip Vasa- . 
rio 16-ji, ir jos minėjimai JAV 
Kongrese, Kudirkos incidentas, 
ir t.t. (pav. "Washington Post" 
27 d. laidoje), ypač daug dėme
sio skiriant Kongreso pravestam 
etninių grupių praeičiai tirti įsta
tymui. Tai atsiekti ypač daug pa 
gelbėjo spaudos atstovams įteik
ta rengėjų paruoštoji medžiaga 
supažindinanti su LB.vaišiųtiks- 
lu, bei jiems padovanoti 50 egz. 
autografuotos kons. Daužvardie- 
nės receptų knygos.

Baigti šį laišką noriu su"Wa- 
shington Post" cituojamu šen. 
Caleb Boggs teigimu, kad "šis 
priėmimas buvo vienas iš gra
žiausių dalykų kada padarytų 
JAV Kongresui".

Su gilia pagarba. 
Aušra M. Zerr

REDAKCIJOS
PRIERAŠAS

Mūsų pareikštos minties, kad 
tose vaišėse Washingtonebūta ir 
ne "tradicinių lietuviškų valgių" 
ir kad tuo būdu svetimiesiems pa
sirodyta neteisingai, tartum di- 
džiuojantis svetimomis plunks
nomis — LB cv narė A. M. Zerr 
nepaneigia, net nebandogiliauar 
tiksliau mūsų teigimų atremti. 
Tad už ką čia ginčą kelia? Tiesa, 
lyg juokais tų vaišių lietuvišku
mą mėgina ginti esą — "mama 
panašiais kepsniais šeimą ir sve
čius vaišindavo"... Tai tik vai
kiškas argumentas. Argi taip ne
rimtai dera kalbėti apie savo tau
tos kultūros tradicijas ir jų ofi
cialų pristatymą Amerikos 
valdžios atstovams? O valgiai, 
kaip ir drabužiai, baldai,padar
gai, trobesiai, net kapai ir kt. 
-- visa tai per ilgus laikus įgy
ja savitus tautos ženklus, savos 
kultūros bruožus. Juos ištyrinė
ti ir susekti, susisteminti — ne
menkas triūsas. Tautotyra yra 
rimtas mokslas. Tačiau nėra bū
tina kiekvienam lietuviui arba ir 
LB c. valdybos nariui visa tai to
bulai išmanyti. Bet labai bloga, 
jei mūsų aukštieji veiksniai ne
nuvokia, kad ir šioje srityje rei
kia išmanymo ir žinių. J. Kapo
čiaus LE bendradarbių tarpe bu
vo tokių žinovų, kodėl LB nepa- 
sikvietė talkon, jei ryžosi ofici
aliai svetimiems parodyti savo 
"tradicinius lietuviškus val
gius"? Be to, jų niekas never
tė tam žygiui, jei stokojo žinių 
ir talkos. O šiaip, ui gera min
tis LB ir šioje srityje pasireikš
ti, beveik būtina, nes šen ten 
apylikėse dažnai prisieina 
svetimiems rodytis su "lietu
viškom vaišėm", o centrui ne- 
pagelbint, vis tebeklaidžiojamą 
besiskelbiant savo -- cepeli
nais, kaldūnais, napoleonais, ba- 
rankom, kilbasais ir t.t. Ypač 
dabar LB vadijoje turint mote
rų -- verta lietuviškų patiekalų 
klausimą ištraukti iš klampynės 
Arba mes turime savų lietuviš
kų valgių, arba vien tik skoli
nius — reikia teisingai išsiaiš

kinti. Bet reikia žiūrėti rimtai, . 
o ne Šitaip, lyg mūsų tauta vos 
keletą dešimčių metų tegyvena ir 
savų tradicijų autoritetai yra tik 
"mano mama" arba mano šei
ma ir paskirų asmenų išleistos 
išeivijos valgių knygos. Kultūros 
veiksnių viršūnėms nedera prieš 
svetimuosius didžiuotis skoli
niais, kurie "pritaikinti lietuviš 
kam gomuriui". Juk pritaikyti 
daug ką galime, ypač svetur gy
vendami, pvz. kai kas mūsų jau 
įsivedė "asado" tradiciją, "šau- 
erius" ir kt. Nors baumkukui 
jau davėme lietuvišką vardą (ra 
guolis), betgi jis savo kilmės 
nenustojo, tad nesisavinkime.

Itin nesmagiai nuteikia šis 
LB-nės rašinys tuo lengvabū
diškumu, kuriuo žiūrima apskri
tai į savos kultūros dalykus, 
štai šiame laiške visai neban
doma ramiai ir rimtai ad rem 
kalbėti, o tuoj peršokama į kitas 
sritis, juokaujama, vaikiškai ar
gumentuojama. Juk jei muzikoj 
ar šokiuose buvo klaida (sveti
mą palaikant savuj, taiar tas fak
tas jau pateisina ir valgių klai
dą? Lyg vaikų žaidime: jei vie
nas mušasi, tai ir kitam priva
lu muStis! O tiesą sakam, tuos 
svetimus šokius (Noriu miego ir 
kt.)-mes, jų kilmę patyrę, jau 
seniai nebeskelbiame savais, 
o tik pasiskolintais, nors A. M. 
Zerr vos tik dabar iš radijo tai 
sužinojo! Mums nereikia sveti
mų šokių, dainų ar valgių veng
ti ar juos niekinti, galime jais 
gražiai naudotis, bet turime žino, 
ti, kad tai nėra mūsų tautiniai 
dalykai. Nors kultūrose yra daug 
ryšio ir susigretinimų, tačiau 
tai nereiškia, kad visiškai nėra 
tautinių kultūrų, kaip bando įtai 
goti A. M. Zerr.

LB atstovė A. M. Zerr net 
prasidžiunga, kad taut. šokių 
šventė nebuvo kritiškiau recen- 
zuoa ir trūkumai (svetimybės) 
neiškelti -- argi šitokiu LB vir
šūnių nusiteikimu galima tikėtis 
kokios nors tobulėjimo mūsų 
meninių pasireiškimų srityse? 
Tartum jaučiamės pasiekę 100% 
tobulumo zenitą, arba — visai 
nesiekiame daryti pažangą? Ir
gi tas žavėjimasis “Bakūže" yra 
tikras archaizmas, kai jau seniai 
priderėjo lietuviškesnėm, irgi 
naujesnėm dainom ją pakeisti! 
ir tos dainos autorius jei tebe
gyventų — nustebtų, kad nuo spau - 
dos draudimo laikų mes nedaro
me pažangos...

O koks angeliškai naivus anų 
vaišių vertės įrodymas, kai A. 
M. Zerr sako: "turėjau progą 
kalbėtis su..." tuo ar kitu sena
torium, su kongresmanais, ir 
visi — valgę, gyrę ir dėkoję. 
Na, jei vaišėse (ypač veltui!) J 
akis šeimininkei nepadėkotų ir 
nepagirtų, kur jau tokį liurbį be- 
rasi! Bet paprastai tokios pa
dėkos — tik mandagumo ženk
las, . ne tautinės ar valstybinės 
reikšmės įvykis. Tačiau kai pro 
tą mandagumą vis dėlto prasiki- 
šo ir neigiamos nuotaikos --per 
daug saldu, perdaug kalorijų, sun
ku įveikti valgį -- tai jautri šei
mininkė turi suprasti, kad kaž
kas nepavyko... Ir nesupykti, o pa
ieškoti klaidos. Ir tas vaišių da
lyvių nurodytas kalorijų gausu
mas ir jų kenksmingumas nėra 
šiandien vien "small talk" Ame ■ 
rikos visuomenėje — to nežino
ti yra atsilikimas nuo realybės. 
Taigi, ne Dirva visa tai iškėlė, 
o vaišių dalyviai ir jų aprašinė
tojai spaudoje, bet LB atstovė 
vien į mus taiko šūvius. O nepro
tinga į vaišių dalyvių kritiškas 
pastabas numoti (gal ir vėl ren
giantis panašias klaidas kartoti), 
vien mandagumo pagyrom džiu- 
gintis. JeitaibūtųasmeniškasA. 
M, Zerr rašinys, tai tiek to, juk 
kiekvienam tinka savas skonis ir 
skirtinga nuomonė. Bet kai šis 
raštas paremtas Lithuanian - 
American Community blanku su 
vice president Alg. Gečys para
šu, tai visa ši padrika beletris-

Kritikuoja, kad atitraukus dėmesį nuo režimo
Sovietinė spauda rusų 

kalba nuolatos mirga 
skaitytojų laiškais. Tų 
laiškų tema vis ta pati. 
Tai nusiskundimai dėl pa
reigūnų arba krautuvių 
tarnautojų nemandagu
mo.

Valstybės civilizaci
jos lygmuo kaip tik atspė
jamas iš tokių "smulkme
nų". Tokie vieši skundai 
atskleidžia ir žmonių iš
siauklėjimo laipsnį. Pa
prastai tik vienas, gal iš 
viso tūkstančio nu
skriaustųjų, ryžtasi vie
šai iškelti pareigūno ne
drausmingumą arba įžū
lų nemandagumą.

Kodėl tokius laiškus no
riai deda sovietiniai spau
diniai? Todėl, kad tokie 
laiškai yra parankus žai
bolaidis nukreipti žmo
gaus nepasitenkinimą 
nuo bendrų režimo nega
lavimų netvarkingo tar
nautojo arba žemdirbio 
adresu. Režimui labai pa
togu, kada savo chaotiš
kos sistemos negalavi
mus jis gali primesti pa
skiram žmogui. Tada pa
togu sakyti: suplanuota 
buvo gerai, bet, va, Jo
nas ar Barbora netinka-

tika darosi neskani.
Šis LB laiškas spaudai yra ir 

įdomus pavyzdys, kaip mes ne
mokame vesti paprasčiausių 
svarstybų (diskusijų). Juk čia bu 
vo mūsų iškelta tokia konkreti, 
siaurai ribota tema — į ją atsi
liepti pakaktų keleto sakinių. Bet 
A.M. Zerr, nė nesigilindama į 
temą rimtai, mūsų teigimų ne
nuginčydama — tuoj metasi į ša
lis, į visai kitas temas (muzika, 
šokiai, dainos), reikalą išple
čia ir painioja, lyg trokštant bū 
tinai sumegzti dar didesnį gin
čą. Tai pavyzdys, kaip sukuria
mi tušti kivirčai. Pvz. ką bendro 
turi su ana mūsų skiltim Dir
voje ir su lietuviškais tradici
niais valgiais, net ir su minėtom 
vaišėm VVashingtone, ponia P. 
Nixon, kad jos vardą A. M. Zerr 
taip nepagarbiai (nes be reikalo 
į tuščią ginčą įkištas) mini? Ir 
kam be jokio pagrindo skelbia
mi nurodymai, esą mes tartum 
tikrai būtume patarę — "šokių 
švenčių ateityje neruošti... pre 
zidentienės nekviesti"... Mūsų 
nebuvo nė iš tolo panašių dalykų 
užsiminta — nei apie šokių Šven
tes nei apie prezidentinę! Argi 
tai nėra piktas neteisingo vaiz
do apie Dirvą kūrimas, atviras 
intrigos kurstymas iš LB pusės? 
Užuot susitelkus rimtai temą 
gvildenti, čia LB valdžios asmuo 
pripina daug pašalinių dalykų ir 
svaidosi neteisingais įtarinėji
mais, o tai parodo ne tiesos ieš
kojimą ar gerą valią, bet vien 
subjektyvią, nieku neparemtą ne 
apykantą mūsų atžvilgiu.

Tėigiamai vertinant LB reikš
mę mūsų išeivijai, panašūs LB 
laiškai — vieši raštai daro sun
kų įspūdį. Veiksniui, kuris įsi
pareigojęs mūsų tautinės kultū
ros vadovavimui ir puoselėji
mui, saviškių jungimui bendron 
šeimon — savo ex officio skel
biamas mintis vertėtų rimčiau 
subrandinti.

P. S. Dėl visiško nuklydimo 
nuo temos -- vien tuščių filoso
favimų ir beprasmiškų spėlio
jimų — A.M. Zerr laiško įžan
ga redakcijos tirėjo būti nu
braukta. 

mai dirbo ir planas nebu
vo tinkamai (gyvendin
tas.

Spaudos bendradarbiai 
nagrinėja skundo laiš
kus. Laikraščiai siunčia 
savo pasiteiravimus įati 
tinkamas įstaigas. Labai 
dažnai į aiškinimą įsi
jungia teisingumo orga
nai. Sovietinėje spaudoje 
viešas skundo laiškas be
maž reiškia skundžia
mojo patraukimą atsa
komybėn.

Tų laiškų begaliniai 
daug ir galime įsivaiz
duoti, kad nemažai atsi
randa ir bylų. Šitokiu ne
natūraliu laisvai visuo
menei būdu sovietinė sis 
tema vargais negalais ap 
sitvarko su nepasitenki
nimo nuotaikomis. Kal
tas žmogus, bet niekad nė 
ra kaltas tobulas reži
mas.

Nenuostabu, kad tapati 
"viešo skundo ir tardy
mo sistema įvesta ir 
sovietinėje Spaudoje lie
tuvių kalba. Netgi bend
ros skilties pavadini
mas, kuri skirta tokioms 
temoms paimtas iš mask 
vinės spaudos. Skiltis 
vadinama "Moralės te
momis". Į moralės są
voką suveda tarybinius 
nusikaltimus, tarybinį ap
sileidimą, nemandagu
mą.

"Moralės temomis" 
skiltis pastabi ir jos po 
veikis garsus. Pavyz
džiui, galima sukurti aud
rą iš ... kur nors fabri
ko ar įstaigos gelmėse ne- 
laiku užgesintos elektros 
lemputės. Skundikai rėks 
kad lemputė degusi po 
darbo valandų, bepras
miai naudota elektros 
energija, valstybė turė
jusi nuostolių (Komjau
nimo Tiesa, Nr. 173). 
Logiška išvada: jeigu 
lemputė degė be reikalo, 
reiškia kaž kas nepasirū 
pino užgesinti, kaž kas 
aikvojo elektros energi
ją ir sudarė valstybei 
kelių kapeikų nuostolį. 
Aritmetika ir prielaida 
patalkina apskaičiuoti: o 
kas būtų, jeigu visur ne
gesins laiku elektros lem
pučių? Didžiulės elekt
rinės bus statomos ir 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

dirbs tam, kad apsileidę 
pareigūnai be reikalo de 
gintų lempas!

Todėl "Moralės temp- 
mis" kalbant, neužgesin
ta elektros lemputė gali 
užgesinti fabriko vadovo 
karjerą. Laisvojo ūkio 
struktūrai tokios istori
jos skamba anekdotiškai.

Atlaidžiau žiūrima į 
mandagų elgesį su kuk
liais, bailiais sovieti
niais pavaldiniais. Kores
pondentas, pav. aprašo, 
kaip chuliganiškai ne
mandagiai elgėsi su žmo
nėmis Palanga - Klaipė
da ruožo autobuso tar
nautoja. Ji tyčiomis ne
atidarydavo autobusų du
rų, pro kurias turi įeiti 
keleiviai. Tai vertė žmo
nes bėgioti aplink auto
busą. Konduktorė sma
guriavo savo "galia". Iš 
tekso matyti, kad toks 
"galios" rodymas žmo
nėms nebuvo naujiena, 
bet nuolatinis transpor
to "tarnybos" reiškinys. 
Kad ir sulaukusi skundų, 
konduktorė vis liko savo 
poste. "Moralės temo- 
mis" pokalbiai, atrodė, 
tokiai nemandagiai kon
duktorei nekenkė.

"Aplaidumo" ir neman
dagumo temomis prirašo
mos ištisos skiltys. Tai 
būdingas bendro nuosmu
kio ir tarpusavio žmonių 
santykiavimo sušiurkštė
jimas. Tai režimo padari
nys. (st)

MACHINE 
REPAIRMAN

Mušt be skilled in light to 
medium machine repair and 
have knowledge of hydraulies 
and' pneumatic equipment sec
ond shift.
Standard Products Co. 

2130 West 110 St. 
Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(72-75)
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MANUFACTURERS of ROLL FORMS 
MACHINES and RF.LATED EQUIP- 
MENT. Expanding operations have 
immediate openings on 1 et & 2nd 

shift—-for 
MACHINISTS

TURRET LATHES OPERATORS 
FORM TURN1NG LATHES 

OPERATOR 
ROLL OPERATORS

ROLL FORM DESICN INC. 
Taylor St.. Grand l-laven. Mich. 

(70-74)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2S34 WEST 69th STREET. Telefonas. RE 7-3332
Savininkai*. J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Jūratė Statkutė - De Rosales

INFORMACIJA’ IŠ OK. LIETUVOS

Prisilenkęs prie sta
liuko, Algis Dugnas (26 
metai) pažodžiui man 
diktavo savo įspūdžius: 
"... Studijų dienų metu 
Lietuvių Bendruomenė 
dirbo dėl Lietuvių Bend
ruomenės, kad pritrauk
ti žmonių į Lietuvių Bend
ruomenę, o mes juk bu
vome suvažiavę tam, kad 
dirbti dėl Lietuvos".

Kadangi vos pora minu
čių anksčiau tas pats Al
gis su entuziazmu man

nežino

Pastaruoju metu aiš
kiai matyti pastiprinta 
informacinė talka iš ok. 
Lietuvos probolševiki- 
niems leidiniams "Lais
vei" ir "Vilniai". Tiems 
leidiniams siunčiami sie
ksniniai rašiniai iš Vil
niaus ir Kauno.

Matyti, pagaliau, iš
sprendė Maskvos agitpro 
po filialės Vilniuje bend
radarbiavimo galimybes 
su prokomunistiniais 
leidiniais užsienyje. Tas 
pat reiškinys susekamas 
ir kitų tautinių mažumų 
leidinių praktikoje. Ame
rikos ir Kanados tauti
niai probolševikiniai 
spaudiniai ėmė gausiai 
dėti rašinius iš savo oku 
puotų kraštų. Tai rodo, 
kad vienas centras iš
sprendė tokių rašinių 
tiekimo klausimą.

Galingo Maskvos pa
reigūno pirštas nurodė 
kas, kam ir apie ką turi 
rašyti. Tad "Laisvė" ir 
"Vilnis" gavo informato
rių, rašančių apie... ko
munizmo statybą ok. Lie- 
tuvoje^ Rusų kalbaprobol
ševikiniai leidiniai gavo 
tokius bendradarbius iš 
rusiškų miestų. Su tary
binio džiaugsmo šišu pa
našiai prabilo vengrų, če
kų, lenkų probolševiki
niai leidiniai laisvame pa
saulyje.

Bepigu prabilti: lais
vasis pasaulis 
cenzūros!

"Laisvei" rašyti buvo 
pavesta pensijon išėju
siam ir nebeturinčiam ką 
veikti Justui Paleckiui. 
Kvislingas veteranas nuo
latos sveikina tokius kaip gąRau, 'Laisvės" ir "Vii 
jis pat Bimbos senius ir nĮes , skaitytojai privalo 
karšinčius: "Sveiki, mie ka^ Amerik°j įkur-
li Draugai, LaisvieČiai!" dmta sovietinė sistema, 

Toje 
kvislingas 
džiaugiasi 
džiaugtis) tarybinio gyve
nimo palaima. Savo 
džiaugsmo potvynyje Pa
leckis apsimeluoja virš 
ausų. Pav. Paleckis 
triumfuojančiai skelbia 
Bimbos karšinčiams, 
kad rugiapiūtės proble
ma gerai išspręsta, o tos 
pat datos sovietinėje 
spaudoje dunda A. Snieč
kaus S.O. S. šauksmai 
"gelbėti derlių".

J. Paleckis "šiltai ra
šo apie mirusįjį B. Žy
gelį, ir "užmiršta" ne
krologe paminėti, kad B. 
Žygelis buvo bolševikų 
ištremtas į Sibirą ir ten 
prarado sveikatą ir tik
tai po daugelio kančių 
metų, paliegęs, gavo lei
dimą grįžti Lietuvon.

Kitas "informatorius" 
yra A. Liepsnonis. Tai 
savotiškas literatas ne
vykėlis. Jo tikroji pavar
dė toli gražu neliepsnin- 
ga, bet proziška: Kukan- 
ka. Jaunystėje Kukanka 
-Liepsnonis sukosi prie 
social-demokratų. Bend - 
radarbiavo "Socialde
mokrate". 1932 metais

įšoko į pogrindinį kom- 
somolą. Pateko, vėliau, 
kalėjiman. Rašė eilė
raščius.

Dabar tas pasenęs vy- pasakojo apie Jaunimo 
ras įtrauktas į raštų 
rašymą bimbinei "Lais
vei". Ir be komentarų ga
lima suprasti ko verti 
tokie rašiniai...

Jokubkinei "Vilniai" 
"informacijų" tarnybai 
mobilizuotas I. Jasilio- 
nis. Atrodo vyras taip 
pat ne iš jaunųjų. Iš jo 
rašinio matyti, kad 1927 
metais lankęs septintą 
Panevėžio gimnazijos 
klasę. Sis Jasilionis in
formuoja Jokubkos kar
šinčius, koks blogas bu
vo gyvenimas "buržua
zinėje" Lietuvoje. Nors 
jis lankęs tada gimna
ziją, jo tėvas badmiria- 
vo ant savo 6 hektarų 
ūkelio. "Namuose mi
tom tik duona, bulvėm ir 
iš pieninės grąžintu se- 
paruotu pienu", skun
džiasi dabar t. Jasilio
nis , tokiais negandos me 
tais lankęs Panevėžio 
gimnaziją!

Tokių kontrastų "pra- 
žiūrėjimas" išduoda I. 
Jasilionio tendencijas 
apdergti "buržuazinę" 
Lietuvą. Savo rašinyje 
jis paberia ypač šlykš
čių "faktų" apie Lietu
vą...

Mums atrodo, kadBim 
ba ir Jokubka geriau pa
tarnautų savo skaityto
jams, įvesdami savo lei
dinių tekste aiškinimus 
apie sovietinės santvar
kos politiką asmeniško 
turto atžvilgiu. Juk, pa-

Kongresą iš Venezuelos, 
Kongresą, aš su nustebi
mu žvelgiau į jį: ar jis 
supranta, kad jis meta 
kaltinimus kaip tiktai tai 
organizacijai, kuri Kon
gresą įvykdė?

Iš septynių atstovų va
žiavusių į Kongresą iš 
Venezuelos, man teko pa
sikalbėti su keturiais. Li
kusiųjų trijų vienas gy
vena kitame mieste, ant
ras dar negrįžo, o tre
čias grįžęs vėl išvažia
vo atostogų. Tie keturi 
atstovai kurie pas mane 
atsilankė, atėjo pavie
niui, nesutartinai, ir pa
sakojosi jie spaudai kiek
vienas sau, kiekvienas pa 
gal save. Keturi iš 250- 
ties suvažiavusiųjų — 
taigi vos lašas jūroje.

Tat šių pasikalbėjimų 
vertė yra veikiau tame, 
jog spontaniški ir niekuo 
nevaržyti, individualūs 
jaunųjų pasisakymai 
mums gali padėti išryš
kinti psichologinį naujos 
kartos vaizdą, o ne orga; 
nizacinius bendros ma
sės siekius, kurie vistiek 
dar tebėra daugiau ar ma
žiau kontroliuojami vy
resniosios kartos.

Bendrai paėmus, kaip 
skaitytojas pastebės, as
meniški jaunųjų pasi
sakymai liudija teigia
mus kongreso rezulta
tus. Atrodo, kad kai ku
riems jauniesiems Kon
gresas buvo ryškaus po
sūkio lietuvybėn momen
tas ir 
džia.

naujo kelio pra-
***

neįmanoma ne-

"kolumnoje" nacionalizuotų jų santau- 
veteranas

(bepigu jam

pas, rekvizuotų jų na
mus, įvestų gyvenamojo 
ploto minimumo princi
pą, netgi įkalintų, kaip 
uzurpatorius, tuos "pa
žangiuosius" kurie tun- 
ką iš biznių araparta- 
mentinių namų. Kaip jaus
tųsi "pažangus" karšin
čius, jeigu jam pasaky
tų, tavo namuose daug 
vietos ir užleisk savo 
kambarius draugui su 
mandatu...

Apie tokią sovietinės 
santvarkos tiesą turėtų 
rašyti bimbinei "Lais
vei" ir jokubkinei "Vil
niai" paleckiai, liepsno- 
niai-kukankos ir jasilio 
niai. Tai būtų talka tei
sybei. Dabar gi paleckių, 
kukankų ir jasilionių der 
galai yra talka melui.

Yra 
gerbti žmonių kurie pajė
gė įvykdyti tokį didelį už
mojį, kaip Jaunimo Kon
gresą. Taigi, kas liečia 
kai kurias jaunųjų formu
luotas kritikas, būtų ne
tikslu šias kritikas pa
versti į srovinių ginčų 
argumentus ar bendros 
Kongreso vertės suma
žinimo, nes tiek partinių 
tendencijų interpretaci
ja,-tiek giliosios Kongre
so prasmės paneigimas 
būtų visai priešingi tam, 
ką jaunieji bando mums 
išaiškinti.

Jaunieji puikiai supran
ta, kad jeigu mes, išeivi
jos lietuviai, norime il
gai gyvuoti ir ką nors ver
tingo nuveikti, PLBend- 
ruomenės esmėje iš
reikštų lietuvybės bend
radarbiavimo ir vieningu
mo idėjų išlaikymas yra 
būtinas. Taigi jaunuosius 
išklausius, iškyla sun
kiai išsprendžiamas klau
simas: ar organizacija, 
kuri vadovaujasi balsų 
dauguma, gali išvengti 
partinio balsų susiskirs
tymo, politinių manevrų 
ir, galop, vienos frakci 
jos kontrolės? Ar reika
lavimas, kad PLBendruo 
menė jungtų Pasaulio Lie
tuvius ant partiniai beša-

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
ELIZABETHO SKYRIAUS VALDYBA

KVIEčIA JUS DALY V AUTI

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIME

ir
SKYRIAUS 20 METU SUKAKTUVĖSE

1972 m. rugsėjo mėn. 30 dieną, šeštadienį,

LIETUVIŲ LAISVES SALĖJE,
269 SECOND STREET, ELIZABETH, NEW JERSEY.

Kalbės iŠ Chicagos atvykę 

ALT pirmininkas dr. K. BOBELIS ir 
ALT S-gos pirmininkas T. BLINSTRUBAS. 

Meninę dalį išpildys sol. ALDONA STEMPUŽIENĖ.
Akompanuoja Albinas Prižgintas.

Programa praves IRENA VEBLAITIENĖ

Minėjimo pradžia 7 vai. vakare. Auka tik $12.00 asmeniui.
Po programos gardi vakarienė ir linksmi šokiai.

liško pagrindo nėra uto
pinis?

Algio Dugno atveju, 
yra įdomu pastebėti, jog 
jis tiki, kad Bendruome - 
nė privalo ir gali pasiek 
ti idealaus universalumo 
aukščius. Ši jo galvosena 
yra tuo įdomesnė, jog Al
gis yra įsitikinęs ateiti
ninkas, t.y. aktyviai užsi
angažavęs asmuo. Ta
čiau PLJ Kongreso rezo 
liucijų komisijon įstoję, 
jie keliese sutarė laiky
tis "griežtaus neutralu
mo". Tokio neutralumo 
išlaikymas bendrame 
darbe Algiui išrodo įma
nomas ir netgi savaime 
aiškus dalykas, o vyres
nis žmogus į tokįreikala- 
vimą pažiūrės kaipo į 
praktikoje labai sunkiai 
įvykdomą dalyką. Ar tai 
reiškia, kad kartoms kei
čiantis, keičiasi ir orga
nizacijoms statomi rei
kalavimai?

***
Platesniuose pasi

kalbėjimuose apie Kon
grese užtiktas nuotaikas, 
man susidarė įspūdis, 
kad jaunieji aiškiau už 
vyresniuosius skiria įvai
rias "politikos" sąvokas. 
Jie teigiamai žiūri į poli
tinio pobūdžio skirtingų 
jaunimo organizacijų bu
vimą, nes skaito, kad tai 
yra sveika tautiniu atžvil - 
giu — ugdo organizacinį 
veikimą. Tačiau iš Bend
ruomenės — ar Jaunimo 
Sąjungos — jie reikalau
ja vidinės depolitizaci- 
jos. Čia vėl, vidinędepo- 
litizaciją jie nori išgau
ti tiktai tam, kad sudary
ti stipresnį "tarptauti
nės politinės kovos" vie
netą, nes nėra abejonių, 
kad mūsų jaunoji karta 
veržte veržiasi į milituo- 
jantį kovos už Lietuvos 
laisvę veikimą.

Man atrodo, kad yra 
pats laikas vyresniajai 
kartai sutartinai ir ryš
kiai nustatyti demarkaci 
jos liniją tarp militan- 
tiškos — individualios ar 
organizacinės — veik
los, ir vieningai bei pla
ningai vykdomos diploma
tinės akcijos siekiančios 
aktyvios veiklos atsieki- 
mus užfiksuoti įpatvares- 
nes formas. Reikia nepa
miršti, kad naujosios kar
tos galvosena susiforma 
vo Kudirkos, Simokalčių, 
Kun. Zdebskio,Kalantos, 
Stonio, Andriuškevičiaus 
ženkle. Tokiose nuotai
kose suformuota dabar
tinių Kalantos vienmečių 
karta teturi 19 metų, ta
čiau kai ji suaugs įjėgas 
ir metus, ji išsprogdins 
nemaža staigmenų. Tai
gi vyresnieji turėtų iš 
anksto paruošti tokias 
struktūras, kurios galėtų 
efektyviai konsoliduoti 
sprogimų rezultatus.

***
Atsiranda ir pirmas 

perspėjimas Bendruome
nei. Jei Bendruomenės 
vadovai neparodys pakan
kamai greitos orientaci 
jos ir nepraveš laiku vi
dinės depolitizacijos pro
ceso, jei jie nesugebės 
laiku panaikinti jau su
darytą "kontroliuojan
čios frakcijos" reputaci
ją, jiems bus kaskart sun
kiau sudrausti savo pačių

prieauglį.
Gal pirmą konkretų gal

vosūkį Bendruomenei jau 
užduota kun. Saulaičio pa
skyrimas PLJ Sąjungos 
Pirmininku.

Nėra abejonių, kad jei
gu PLJ Sąjungai pavyks 
sušaukti ir pravesti Pie
tų Amerikoje III-čią PLJ 
Kongresą, tuo pačiu bus 
galima paspartinti labai 
reikalingą P. Amerikai 
jaunimo suorganizavimo 
darbą ir laiku pasukti lie
tuvybės pusėn gausų Ar
gentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje esantį 3-čios 
ar 4-tos kartos lietuviu
kų prieauglį. Tačiau vy
kusiai tokį Kongresą su
ruošti tegalės toks P. 
Amerikoje gyvenantis 
jaunuolis, kuris dispo
nuos pilnu savo laiku lie
tuviškiems reikalams. Ga
bių jaunuolių P. Ameri
koje yra nemažai, bet sa
vo laiku disponuojančių
jų nėra, nes sunkesnės 
negu JAV materialinės 
sąlygos priverčia daugu
mą P. Amerikos jaunuo
lių anksti prisidėti prie 
namų išlaikymo. Tuo pa
čiu, kun. Saulaitis išky
la beveik kaip vieninte
lis tinkamas jaunas žmo
gus P. Amerikoje, galin
tis pilną savo laiką pa
švęsti lietuviškai veik
lai. Prie to reikia dar 
pridėti, kad P. Ameri
koje, ypač ten kur randa
si senos lietuvių koloni
jos, lietuviškas gyveni
mas stipriau sukasi ap
link parapiją negu kituo
se kraštuose, taigi kuni
gui susidaro patogesnės 
sąlygos pravesti efekty
vią lietuvišką veiklą.

Iš kitos pusės, Algio 
Dugno pastaba, kad kuni
gas jėzuitas, stojęs 
PLJ Sąjungos Pirminin
ko vieton, Sąjungos iš
vaizdą "nuspalvina" — 
yra visiškai tikslus. Kad 
toks "nuspalvinimas" ga
li ne vieną jaunuoli atšal
dyti nuo bendradarbiavi
mo su PLJ Sąjunga — ir
gi yra tiesa.

Algio pastaba gal ne
būtų atsiradusi, jeigu jis 
nebūtų išsivežęs iš Kon
greso įspūdžio, kad dau
gelis Lietuvių Bendruo
menės vadovų "dirba su 
viena grupe ir tai vie
nai grupei". Taigi, kaip 
matome, iš pirmo žings
nio susitinkame su fak
tu, kad vadovų bešališ
kumo stoka iššaukė jau 
no žmogaus reakciją sta
tančią kritikos ugnin 
praktikoje svarbius lie - 
tuvybės išlaikymo dar
bus. ***

Baigdamta, noriu pri
minti skaitytojui — ypač 
tam skaitytojui kuris yra 
žurnalistas, visuomeni
ninkas ar partiniai užsi
angažavęs žmogus — kad 
lygiai kaip man moraliai 
buvo nevalia keisti ar 
švelninti jaunųjų žo
džius, lygiai taip pat vy
resniesiems turėtų bū
ti nevalia jaunųjų pasisa
kymus neapdairiai už
gniaužti šališkomis in
terpretacijomis. Prašy
te prašau vyresniųjų 
įžvelgti šiuose pasikal
bėjimuose su jaunaisiais 
tiktai sąžiningą "nau
jos kartos veido" ieško
jimą — ir nieko dau
giau. Pasinaudoti jaunų
jų suteikiamais psicho
loginiais atvaizdais ir
gi reiktų tiktai konstruk 
tyviu būdu — taip, kad 
mes, vieni kitų galvose- 
non įsijautę, pajėgtume 
sudaryti jauniesiems

(Nukelta į 4 psl.)
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knygų skaitymas. Kiek- kitaip kalbėtum, — kar- 
vienas draugų tarpe skai • tą įsiterpė viena kiaušy 
čiuodavo, kiek jau yra 
perskaitęs ir atsiliku
sius pajuokdavo. Tai dėl 
to, kad jau namuos e buvo 
pradėtas tėvų skatinimas 
skaityti.

Tik pagalvokime, kiek 
daug tais trim būdais bū
tų pasitarnauta mūsų tau- kultūringas lietuvių išei
tiniam išlikimui ir orga
nizacijų įprasminimui, 
kurių turime daug, o na
rių dar daugiau, tiek pat 
prisidėtų naujų prenu
meratorių, svetimų kal
bų redakcijos pajustų mū
sų dėmesį ir pajudėtų lie 
tuviška knyga, o pastangų 
iš mūsų pusės tereikia 
tiek maža.

Nesakykime, kad nėra 
laiko skaityti. Jo yra ne
daug, bet ką statome pir- Ar gi galėtume pastaty- 
muoju dienotvarkės punk
tu, tam ir laiko suranda
me. Kiek daug valandų 
praleidžiam suėję drau
gėn prie kavos puoduko, 
kur būtųgeraprogapadis- 
kutuoti tautines bei orga
nizacines problemas, 
pasidalinti mintimis apie 
lietuvių mokslą, meną ir 
literatūrą, proga viens iš 
kito daugiau sužinoti apie 
mūsų kūrybinį gyvenimą, 
vietoje ginčų, kas gražes
nį ar daugiau namų įsi
gijo, kiek automobilių 
turi ar kas kiek uždir
ba. Leiskime kiekvie
nam asmeninį gyvenimą 
tvarkyti savo nuožiūra, 
ypač kai mūsų patarimo 
neklausia. Juk vistiek nie 
kas savo turtu su tavim 
nesidalins, tai kam skai
čiuoti. Tautiniu požiūriu 
yra tas turtingiausias 
dvasioje, kas labiausiai 
remia tautinius reikalus. 
Ar ne geriau būtų paieš
koti bendrų, mus visus

Gerai žinome, kad lie
tuvių išeivijos paskirtis 
yra tautinis išsilaikymas 
ir pavergtos Lietuvos tra
gedijos nuolatinis primi
nimas laisvajam pasau
liui. Susirenkant į posė
džių sales, be kitų orga
nizacinių planų būtų ge
ra, jei kiekvienas valdy
bos narys pirmoj vietoj 
įsipareigotų veiklos se
zono pradžioje surasti 
nors tik po vieną naują 
lietuviško laikraščio pre
numeratorių, o tada drą
siau galima priminti tuo 
pavyzdžiu pasekti ir vi
sus narius.

Antrą, labai lengvą dar. 
belį atlikti nutarkim: po 
kiekvieno svetimoje spau
doje pasirodančio Lietu
vai naudingo straipsnio 
siųskime redakcijai pa
dėkos laiškelius. Kaip 
matėme, paskutiniu laiku 
tokių informacijų be jo
kių mūsų pačių pastangų 
svetimuose laikraščiuo. 
se pasirodo gana dažnai, 
o kai jie matys mūsų reiš
kiamą didelį dėmesį, ži
nos, jog jų spaudą seka
me, vertiname ir ateity
je pasisengs nepraleisti 
panašių progų. Tą vykdy
ti galėtų visos organiza
cijos, nežiūrint kokiame 
pasaulio kampe jos na
riai būtų, nes dabar mū
sų klausimai iškyla ir ma 
žesnių provincijos mies
tų svetimųjų spaudos pus
lapiuose, ko mūsų specia
lieji veiksniai ar komite
tai be institucijos nė ne
gali greit sužinoti ir lai
ku reaguoti.

Taip pat būtų labai tei
giamas reiškinys,jei nu
tartume, kad kiekvienas 
narys įsipareigotų nu
pirkti bent po vieną kny
gą per tam tikrą laiką.
Juk metų bėgyje artimie - jungiančių kultūrinių pa
sienis priperkam- įvai
riausių dovanų. Lietuvo
je nuo pat mažens ir vė
liau pradžios bei aukš
tesnėse mokyklos vaikų 
maloniausias laisvalai
kio užsiėmimas buvo

toja. Panašiai elgiama
si ir su meno, muzikos, 
dainos ir kitokio žanro 
darbuotojais.

Niekas iš jų, tikiu, ne
pretenduoja būti pripažin - 
tais aukščiausio laipsnio 
talentais, bet kiekvienas

lių tuo atkreipdama sve
timos spaudos ir televizi
jos dėmesį. Jeigu visuo
menė kūrėjais nesido
mės ir kultūrinių švenčių 
neorganizuos arba su
rengę programas užmirš 
pasirūpinti, kad yra ir 
tam tikra spaudos etika, 
kurios negalima nepai
syti, tai anot Draugo nr. 
171 kertinės paraštės 
K. Br. žodžių,
tegul tie organizatoriai 
mūsų literatūros klasiko 
V. Krėvės talkon ir nesi-vijos žmogus, tuo labiau

kūrėjas savotiškai įkūny- kviečia, o pasilieka prie 
ja gyvenamą laikotarpį 
ir tuo sudaro tam tikrą 
kultūrinį kraitį savo in
dividualybės reiškimosi 
galiomis: literatūroje, 
moksle, dailėje, muzikoj 
ir kitur. Jeigu mūsų vi
suomenė jų darbais domė
sis, tai išeivijoje mūsų 
kultūra bei tautinis išli
kimas vis aukščiau kils.

ti operas ar tautinių šo
kių šventes, jei mūsų vi
suomenė neužpildytų sa-

dešrų ir kopūstų. Šituos 
aprašyti sugebės kiekvie
nas, kas tik turi tikrus 
ar dirbtinus dantis.

K. Br. yra teisus nu
rodęs parengimų rengė
jams apsileidimą, nesu
pratimą ar nenorą atsiųs
ti laikraščių bendradar
biams bilietą ir po to jų 
reiškiamą nepasitenki
nimą, jog nebuvo aprašy
ta jų suruošta iškilminga 
šventė, kultūrinis įvykis.

Entuziastiškas kunigas 
tarp sovietų

sikalbėjimo temų.
Tačiau to dar nega

na. Mažame ratelyje pa
junti viens kitam pavy
dą, apkalbas. Kartais iš
girsti tą patį žmogų vie
šai kalbant apie kieno 
nors atliktus kūrybinius 
ar organizacinius darbus 
teigiamai, o draugų rate
lyje kalbantį priešingai 
visiškai nuvertinant. 
Klausaisi ir nepažįsti

Kongrese...
(Atkelta iš 3 psl.) 

priimtinas organizaci
nes struktūras, kurių rė- žmogaus. O paskui įsi- 
muose visi darniai, pe
tys į petį, sieksime 
mums visiems bendro 
tikslo — Lietuvos lais
vės.

tikinf, jog tas "kritikas" 
tų kūrinių visai neskai
tęs, bet geri žinąs, anot 
jo, kad ir neverta skai
tyti. — Paskaitytum, tai

Entuziastiškas Venezuelos 
lietuvių visuomenininkas kuni
gas Antanas Perkumas (via Mask 
va) gavo vizą aplankyti ok. Lie
tuvą. Ta viza buvo pabrėžtinai 
privilegijuota: trys savaitės ir 
platus kelialapis po kraštą.Kiek
vienas patriotinės išeivijos spau
dos žmogus svajotų apie tokią vi 
zą ir apie galimybę betarpiškai 
stebėti savo krašto sėkmės ir ne 
sėkmės po okupacinio režimo ne
ganda.

Kunigas Antanas Perkumas 
kaip ir nutraukė savo ryšius su 
lietuvių visuomene, būdamas dvi
dešimtmetis. Jis gyveno nuo 1927 
metų Italijoje ir Kinijoje. 1952 
metais jis sugrįžo lietuvių tar- 
pan. Atvykęs Venezuelon, įsi
jungia lietuvių tarpan ir, netru
kus, pasiekia atsakingų pareigų 
Venezuelos lietuviuose: veikia 
skautuose. Dabar, sulaukęs 63 
metų amžiaus, jis įsigeidė pa
matyti tėviškę, kurios nebuvo 
matęs 45 metus. Nenuostabu, kad 
susitikimo įspūdžiai buvo grau
dus, aštrūs ir sentimentalūs.

Asmeniškai tai nėra nei nuo
stabu, nei nepaprasta! Pasiil
go žmogus tėviškės žemės po 
savo pėdomis, gavo vizą (nes 
jo egzistencija sovietams bu
vo "nepriekaištinga" ir aplankė 
tėvų žemę.

Kiek kitoje šviesoje atsistoja 
tokio sentimentalaus vizito pa
dariniai. Bolševikai nebūtų bol
ševikais, jeigu iš kunigo A. Per. 
kūmo nostalginio entuziazmo ne 
iškultų bent saujos grūdų savo 
propagandos aruodui.

Labiausiai privilegijuotos vi
zos lankytis ok. Lietuvoje yra 
trys mėnesiai. Tokias gauna

ypač naudingas turistinis ele
mentas. Tačiau ir per tris sa
vaites galima šį bei tą pamaty
ti. Tad kun. A. Perkumas lankė
si Vilnuje, Palangoje, matėDzŪ- 
kijos.Sūdavos ir Žemaitijos vaiz
dus, tvirtina Gimtasis Kraštas. 
Buvo kunigas Kaune, prie Kauno 
marių ir Druskininkuose.

Nežinia ar jam teko matyti 
trečią medalio pusę, lietuviškos 
buitįes dugną, kolūkius su der
liaus nuėmimo rūpesčiais, "kul
tūros namus” be stogų ir grin
dų, "socialistinių lenktyniavi
mų", darbininkų išnaudojimo sce
nas ir kt. Matyti "vaizdus" dar 
nereiškia, kad matei tikrą žmo 
nių gyvenimą. Tai patvirtina ir 
prielaidos, kad kunigas neturė
jo galimybių, įprastų laisvo 
krašto turizmui, važiuoti, kur no
ri, matyti ką nori, kalbėtis su kuo 
nori...

Ypatingai gi spalvinga Gimto
jo Krašto rubrika, dėstanti, kad 
kunigas "bendravo su savo kole
gomis Vilniaus arkivyskupijos 
kurijoje, Palangoje, Kaune ir ki
tur, atliko profesines pareigas". 
Pasak sovietinį humorą,"profe
sinėmis" pareigomis buvo pava
dintos tos kunigiškos pareigos, 
kurios kituose leidiniuose, (Lai
kas ir Įvykiai) vadinamos "tam
sybininkų darbais".

"Bendraudamas su savo kole
gomis" entuziastingasis kunigas 
turistas tuo faktu "įrodė" religi
nės laisvės "buvimą" ok. Lietu
voje. Jis "įrodė", kad religinė 
laisvė "egzistuoja" Stalino kons
titucijos globoj.

Netyčiomis Gimtojo Krašto re. 
tfakcija pasikvietė šį kunigą į 
savo redakciją, kur jis ir vėl en_
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Skubi medicininė pagalba
Įvykio vieta — Kėdainių chemijos kombinatas. 

Ši didelė įmonė turi savo pirmos pagalbos vietą, 
sovietiniai — medicinos punktą.

Įmonės darbininkas G. Mova, liguistas žmo
gelis, užėjo į medicinos punktą, paklausti gydyto
jo kaip jam laikytis, kaip gydytis...

Kambarys gerai apstatytas mediciniškais bal
dais. Matyti medicinos reikalams skirtus apara
tus. Medicinos punktas, atrodo,laukte laukiąs tary
binio darbuotojo, kuris sunegalavo atsakingos ko
munizmo statybos įkarštyje.

Tačiau Medicinos punkte nebuvo svarbiausio jo 
elemento: nebuvo medicinos personalo. Sunegala
vęs G. Mova, delnu prispaudęs savo negaluojančią 
kūno sritį, nutarė žūt būt sulaukti medicininės pa- 
gelbos.

Jis žvilgterėjo į greta esantį gydytojo kabine
tą. Tuščia. Mova pradarė duris į medicinos sese
rų kambarį. Tuščia ir čia.

Iš kažink kur, lyg iš svieto galo, buvo girdėti 
linksmus balsus. Nuskambėjo dainos motyvas.Su
negalavęs Mova kantriai laukė pagalbos. Taip jis 
laukė lygiai pusvalandį. Kaž kur skambėjo links
mas klegesys ir pusvalandis bematant praslinko.

Koridoriuje jis išgirdo žingsnius. Tai buvo 
pro laukiamąjį beskubanti medicinos sesuo.

Mova nedrąsiai prakišo galvą, padarė pasigai
lėjimą provokuojančią veido išraišką.

Medicinos sesuo numojo ranka:
— Neturiu laiko.
Ji nukulniavo koridoriumi pro laukiamąjį.
Mova kantriai pasiryžo sulaukti medicinos pa

galbos. Jam atrodė kad negalavimas ima siūbuoti 
jo liguistame kūne, lyg koks skiedinys visaip kra
tomame butelyje. Tik pagauna negalavimą šone, ne- ' 
labasis jau čiažo nugarą. Nusitveri už aigaros, ne
labasis kunkuliuoja prie bambos.

Tuščiame laukiamajame Mova kantriai pralei
do dar valandą. Dabar jį pripildė intriguojantis 
mokslininko tyrinėtojo jausmas: kiek laiko man 
teks laukti, kol sulauksiu medicinos pagalbos?

Laukti ir nebuvo nuobodu. Linksmas vyriškų 
balsų klegesys ir jaukus moteriškų balsų kikeni
mas vis siekė laukiamąjį iš kažin kurių atokesnių 
patalpų.

Pagaliau... pastovėjęs prie vienų uždarytų 
durų, pravėręs kitas uždarytas duris, lyg įžengda
mas į didžių avantiūrų pasaulį, Mova dasirito iki 
vietos, iš kur sklido vyriški balsai ir moteriški ki
kenimai.

Vaje, vaje! Čia buvo visas medicinos personalas. 
Gydytojai jaukiai maišėsi tarp medicinos seserų. 
Ant stalo stovėjo tortas, gėralai, kiti geri daiktai.

— Eikš gi, mielas drauge, — kaž kas pamojo 
ranka Movai, sustojusiam prie durų. — Švęsk kar
tu su mumis mūsų kolegės vestuves!

tuziastingai pareiškė:
"Dėkoju, džiaugiuosi",murmė

jo senas kunigas turistas, tvirti
na korespondentas Algis Vailio
nis.

"Dėkoju Kultūrinių ryšių su už. 
sienio lietuviais komitetui", kar 
tojo kunigas turistas. Ir nematęs 
Lietuvos per 45 metus. Nepasi
rūpinęs matyti savo krašto,kles
tinčio Nepriklausomybės saulė
je, praleidęs tą laiką Kinijos mi
sijose, kun. Perkumas drįsta 
tvirtinti: "džiaugiuosi ta pažan
ga, kurią Lietuva padarė ir kuri 
ryški daugelyje gyvenimo sri
čių".

Ar jis, laisvos Lietuvos nepa

žinęs, turi moralę teisę daryti to 
kius palyginimus?

Sekančiame Gimtojo Krašto 
numeryje, vienam Australijos ku 
nigui lietuviui skirtoje pastrai
poje papilta tiek dergalų, tiek 
rafinuotai bolševikinių niekini
mų, kad tuoj pat jaučiama ateis 
tinių trenerių kvalifikacija. Aus 
tralijos kunigas lietuvis ir Venc 
zuelos kunigas lietuvis — abu 
tame pat Gimtojo Krašto pus
lapiuose! Bet koks neišpasaky
tas pristatymo skirtumas!

Gimtasis Kraštas atkakliai mc 
džioja Trojos arklių. Tokių ne- 
sugavęs džiaugiasi ir Trojos ku 
meliukais! (tr)

ROMUALDAS SPALIS

—— DIRVOS PREMIIUOT* NOVELĖ - - - - - - - - - - - - - -
(3)

Tuo tarpu jiems patiko žaidimas, jie pradėjo 
naudoti mane. Rodos, tik ir telaukė progos, norė
dami įkaitinti vienas kitą iki įsiutimo. Mažos pas
tabos, įdūrimai skraidė tarp jų lyg strėlės ir jas, 
paprastai lydėdavo žavus šypsais. Žinojo, užgau
tasis prarys, kad ir karčiausią piliulę. Tačiau 
man buvo gana tos kančios, to nuolatinio įtempi
mo. Pasiryžau kuo greičiausiai išsinešdinti iš tų 
namų, kol Dievas neatėmė jiems proto. Taigi ver
kiant reikėjo užbaigti darbąir tam pailginau valan
das, kylančius sunkumus spręsdavau savo rizika, 
nedrįsdamas atsiklausti firmos. Pagaliau pasima
tė pabaiga, ir pamažu pradėjau krautis lagaminus. 
Bekraudamas taip sukausi, kad jei ir tekdavo likti 
namuose, likdavau tik su vienu kuriuo, bet ne su 
abiem kartu. Gerai žinojau jų dienotvarkę, o kadan
gi mano darbo valandos parėjo nuo manęs, uždavi
nys nebuvo sunkus.

Taip susitvarkęs, ne tik maloniai, be įtempi
mo leidau laiką su jais, bet kartu mėginau šį tą

išgauti, patirti. Klausinėjami jie mielai pasakojo 
apie įvairius savo gyvenimo etapus, bet kažkodėl 
vengė minėti tą patį pirmąjį susitikimą tuoj karui 
pasibaigus, Albinui pabėgus iš priešlėktuvinės.Ke
letą kartų mėginau krypti ton pusėn, bet kartą pu- 
siaužody buvau nutrauktas, kitą kartą teko pasi
tenkinti keliais nereikšmingais sakiniais ir tai su 
erzlumo priegaide. Pradėjau įtarti užtikęs prasi
dėjusios nelaimės, uždegimo židinį, bet toliau ne
pasistūmėjau.

Mūsų atsisveikinimas buvo jautrus, žadėjome 
susitikti vėl. Verutė, pakibusi ant mano peties, ne
sislėpdama verkė, ir tai mane dar labiau prislėgė, 
nes sielvarto priežastis buvo ne meilė man, bet 
aidas to vidinio pragaro, kuriame radosi mano 
mieli ir brangūs bičiuliai.

***
Firma, kur dirbau, vertėsi vis geriau, daž

nėjo mano kelionės. Vienur pabūdavau dieną, kitur 
daug ilgiau, bet negalėjau užmiršti Buzokų, mūsų 
skaudaus atsisveikinimo. Visa širdimi troškau 
padėti jiems, bet, nežinodamas jų nelaimės prie
žasties, nedaug tegalėjau padaryti. Tačiau šiaip ar 
taip reikėjo ko nors stvertis ir, nuvykęs į kurią 
valstybę, miestą rūpinausi rasti lietuvišką kolo
niją, lankydavau jos klubus, susirinkimus,minėji
mus. Prie progos tarp stikliukų, bokalų, arbatėlių 
ieškojau tarnavusių priešlėktuvinėje apsaugoje. 
Stengiaus susipažinti su jais, šnektelti.

Kurį laiką mano pastangos davė mažai vaisių, 
nors ir užtikau keletą kurie tarnavo su Buzoku tam

pačiame daliny. Vieni sakė, karui pasibaigus jis 
pabėgęs iš priešlėktuvinės, kiti tvirtino, kad jis 
patekęs į amerikiečių nelaisvę, treti tik trūkčiojo 
pečiais.

Nenusiminiau, bridau toliau teiraudamasis ir 
ieškodamas, o kartą po vieno minėjimo užkalbin
tas priešlėktuvinįnkas plačiai šyptelėjo, paminė
jus bičiulį. Girdi, jis pats buvo įgrūstas su juo ir 
keliais kitais lietuviais į sunkvežimį ir vežamas į 
nelaisvę. Tik, girdi, tas šėtonas Buzokas buvęs 
apsukresnis. Pakeliui ištirpęs, išvengęs vargo. 
Ne Jis vienas pabėgęs. Du pabėgę. Apie Buzoką jis 
nieko nežinąs, bet kitam pabėg -šiam kartą siuntęs 
Kalėdų pasveikinimą, gavęs atsakymą ir tuo ryšys 
pasibaigęs. Jis galįs duoti to kito Grušausko an
trašą, kuris užsilikęs 'knygutėje. Tačiau jis turįs 
perspėti mane, kad tarp tų dviejų vyrų meilės ne
būta.

Toliau klausinėjamas, buvęs prieš lėktų vinin- 
kas papasakojo savo susitikimą su Grušausku. Tai 
įvyko sudaužytoje stotyje netikėtai. Vienas skubėjo 
į vieną pusę, antrasis važiavo įkitą. Turėjo tik kele
tą minučių laiko pakalbėti. Taigi viskas trumpai. 
Paminėjus Buzoką, Grušauskas prapliupo keiks
mais. Girdi, jei kada norėsi pamatyti grįžusį į 
žemę Judošių, tai rask Buzoką ir pasižiūrėk į Jį. 
Jei jis neprarado tos išvaizdos, kuri kartą buvo 
nutūpusi ant jo veido, tada, girdi, ir be mano įtai- 
gojimo žinosi matąs nelabąjį. Tas lygiai tinka ir 
jo žmonai.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS TRISPALVĖ VERMONTO

KALNUOSE Jonas Gaižutis

savęs pamirštame savo 
pagrindinį tikslą ir net 
savo pagrindinį priešą.

Kolega Algis Ankus na
grinėjo lietuvių įsikūri
mo sąlygas Chicagoje, 
Pagal esamus davinius, 
lietuviai pradėjo emi
gruoti į Ameriką devynio 
likto šimtmečio pabaigo
je. Pirmoji lietuvių kolo
nija įsikūrė 18-toj gat
vėje. Didžiausios lietu
vių organizacijos buvo pa
rapijos. Kol. Ankus priė
jo išvados, kad lietuvių 
priklausymas parapi
joms ir bendrai R. kata
likų neveiklumas politiko
je, juos mažiau ardau- 

(2)
Pirmoji paskaitininkė, 

jauna kolegė Virginija 
Dirgėlaitė palietė gana 
opius klausimus,kuriuos 
senieji, ar tai nesugeba, 
ar nenori dabartiniai pa
dėčiai pritaikinti. Jos ma
nymu, mūsų organizaci
jos ir net mūsų lituanis - 
tinės mokyklos, užmirš
ta, kad jaunimas yra Ame
rikoje gimęs ir Ameri
koje auklėtas.

Tarpusavio rungtynia
vimo veikloje, dirbama 
individualinio nario gar
bei. Lietuvybės išlaiky
mas būna užmirštas.

Viena organizacija vei- gįau prilaikė aktyviaupri- 
kia, tik tam, kad sunai- gidėti prie politinės Ame- 
kintų kitą. Jaunimas ge
riau prisitaiko prie ame
rikietiškų organizacijų kienė, atsiųstoje paskai- 
ir ten būdamas daugleng- toje, kurią perskaitė Vi- 
viau galėtų pasitarnauti ligailė Lauraitytė, pa- 
Lietuvos laisvinimo dar- lietė lietuvių tautinį susi- 
buose. Dalyvavimas, ypa- pratimą pavergtoje Lietu
čiai politinėse Amerikos 
organizacijose, yra ska
tintinas. Reikėtų veikti 
bendrai, o ne vienas 
prieš kitą.

Daugumoje dabartinis 
mūsų 
čias:

rikos veiklos.
Kolegė Emilija Če- 

veikimas yra tuš- 
ginčydamiesi tarp

voje. Jos nuomone, kad 
Lietuvos jaunimas buvo 
ir yra griežtai nusistatęs 
prieš okupantus. Nepar- 
siduoda komunistinėms 
idėjoms. Demonstruoja, 
deginasi, ir kitomis įvai
riomis priemonėmis ko

Paskaitų metu: Albertas Valašinas, Dalia Gaižutytė ir Dalia 
Petravičiūtė. J. Gaižučio nuotrauka

Paskaitų metu: Bronius Kasakaitis, Stasys Virpša, DanutėNolte, 
Viligailė Lauraitytė, Ona Valašinaitė, Vytenis Izbickas ir Povilas 
Manomaitis. J.'Gaižučio nuotrauka

r1,1 r "fj

Fil. J. Gaižutis skaito savo paskaitą: "Čiurlionis".
J. Lendraičio nuotrauka

Fil. Aldona Čekienė

voja prieš pavergėją. 
Amerikos lietuvių jauni
mas yra tėvų žemės ai
das. Ji siūlo jaunimui 
sekti įvykius Lietuvoje, 
ir daugiau bendradar
biauti su visa lietuviška 
veikla.

Kolega Kazys Kasakai
tis nagrinėjo lietuvybės 
išlaikymą ateities kar
toms. Čia buvo paliesČia buvo palies-

Danutė Nolte
Lendraitis.

skaito E. Modesto paskaitą, šalia sėdi Jurgis
J. Gaižučio nuotrauka

tos mišrios vedybos ir jų 
pasėkos. Kaip ir reikėjo 
laukti, jaunimas stipriai 
reagavo. Jie beveik be iš
imties sutinka vestis tik 
lietuvių tarpe, bet, taip 
pat, jokiu būdu nesutin
ka, kad mišri šeima bū
tų ignoruojama, kitaip, 
populiariau tariant, dis
kriminuojama.

Kada buvo užginčyta, 
kad diskriminacijos nė
ra, ir kad jie patys iš
sijungia iš lietuvių tar
po: jie davė pavyzdžių, 
kuriems atremti, opo
nentai sunkiai surado ata
tinkamos medžiagos.

Įdomi ir šimtaprocen 
tiniai korporantiška buvo 
E. Modesto atsiųsta pas
kaita, kurią perskaitė 
kol. Danutė Nolte. Ši pas
kaita buvo pasiūlyta išti
sai išspausdinti Dirvoje, 
todėl prie jos arčiau ir 
nesustosiu.

Juniorų (fuksų) dieno
je, svarstydamas visai 
rimtą klausimą, lietu
viško jaunimo išlaiky
mas, su humoro prie
skoniu, skaitė kolega ju
moras Linas Regis. Pas
kaita tęsėsi penkias mi
nutes. Štai keletas min
čių: Mano generacijos 
metu staiga, atrodo, at
sigaivino lietuvybė jau
nime. Per paskutinius po
ra metų Lietuvos vardas 
daug kartų pasklido, kai 
Kudirka, Bražinskai, Si- 
mokaičiai, Kalanta ir kt. 
rizikavo ir aukavo savo 
gyvybes. Lietuvių jauni
mas buvo gyvas ir jaut
rus šiems įvykiams.

Kolega Vincas Gruz
dys palietė Korp! Neo- 
Lithuania, jos įsikūrimo 
sąlygas, ideologinį skir
tumą nuo kitų organiza
cijų, anuomet ir dabar
tiniu laiku. Jis aiškiai pa
brėžė, kad Neo-Lithua
nia turi tik vieną obalsį, 
labai aiškų ir visiems 
lengvai suprantamą: 
"Pro Patria". Čia nėra 
jokių papuošalų ir prie
dų. Šio tikslo vedami, 
jaunieji neolituanai turi 
tvirtai savyje užsigrūdin
ti, ir tik jį turėdami 
prieš akis, žengti įprie- 
Rį-Šiandien, labiau negu 
bet kada, šis obalsis tu
rėtų būti pirm visko.

Dr, Jonas Balys, nega 
lėdamas asmeniškai da-

lyvauti, atsiuntė jo paties 
įkalbėtą magnetofoninę 
juostą, kurioje buvo nag
rinėti lietuvių tautos pa
pročiai. Paskaita buvo iš
sami ir tuo pačiu įdomi. 
Kiek ji davė naudos jau
nimui, kuris yra sveti
muose didmiesčiuose au
gęs ir nei karvės nei ark
lio nematęs, sunku pa
sakyti. Be to, ji neatnešė 
tiek naudos kiek ji būtų 
atnešusi, pačiam auto
riui dalyvaujant. Nežiū
rint, kad paskaita buvo pa
įvairinta senosios kartos 
lietuvių įdainuotomis

liaudies dainomis.
Šeštadienį, kolega Jo

nas Gaižutis, supažindi
no stovyklautojus su mū
sų tautos žymiausio dai
lininko ir kompozito
riaus K. Čiurlionio, gy
venimu ir darbais.Trum-

Mitinienė", A. Pavilčiū- 
J. Lendraičio nuotrauka

j

Kaukių baliaus premiją laimėjo "Vestuvininkai" (iš kairės) R. 
Bitėnas, G. Mitinąs, O. Valašinaitė - "Mitinienė", A. Pavilčiū- * 
tė ir "kunigas" L. Regis.

Maurukas, Paukštys, Regis ir Ankus dalyvauja diskusijose. 
J. Gaižučio nuotrauka

Neolituanų stovyklos atidarymas — (iš kairės) R. česas -^sto
vyklos tėvūnas. B, Kasakaitis — stovyklos administratorius, J. 
Lendraitis -- stovyklos vadovo pavaduotojas, A. Pavilčifltė — 
Vyr. Valdybos VP, Dr. E. Noakas — stovyklos vadovas, ir A. Vai- 
tiekaitis -- stovyklos arbiter elegantiarum.

P. Manomaičio nuotrauka

pai paminėjo jo biografi
nius bruožus, tuometinio 
gyvenimo sąlygas ir jo, 
kaip menininko asmeniš
kus bruožus. Paskaita bu
vo pailiustruota spalvoto
mis skaidrėmis iš svar
biausių jo kūrinių.

Sekmadienį, visus at
jaunino Aldona Čekienė 
tema: "Nuo Adomo ir le 
vos". Čia ji nagrinėjo 
madų vystymąsi laiko 
plotmėje. Į šią tema til
po: plaukų ugdymas ir. jų 
kirpimas, kaklų tempi
mas, kojų sumažinimas 
ir visi kiti žemiški žmo
gaus išradimai savo gro
žiui patobulinti.

Stovykla uždaryta iškil
mingu posėdžiu, kuris 
įvyko rugsėjo 4 dieną 10 
vai. Liūdna buvo vi
siems, bet laikas niekam 
išimčių nedaro.

Ir vėl visi susėdo įma- 
šinas tais pačiais, nema
žiau vingiuotais ir kal
nuotais keliais, išvažinė
jo į visus kampus.

Tik viena viltis pasili
ko, kad kitais metais ir 
vėl susitiksime ir vėl su 
nemažiau pakeltu ūpu 
šauksime — Sveikas Ko
lega!

NE PAMIRŠKITE 
AT NAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

SANTA MONIKOS 
LIETUVIŲ KLUBO 

DEŠIMTMETIS
Dešimt metų prabėgo ne

jučiomis ir Klubas žengia į 
vienuoliktus, savo veiklos, 
metus.

Santa Monikos Klubas 
įsisteigė' 1962 m. rudenį, 
vietinių lietuvių iniciatyva. 
Į steigiamą susirinkimą, su
sirinko didelis būrys žmo
nių, tai buvo netikėtumas, 
palyginus su kitais lietuvių 
susirinkimais.

Klubo tikslas palaikyti 
artimesnius santykius vie
tos lietuvių tarpe. Tą Klu
bas ir vykdė per praėjusį 
dešimtmetį. Jo pastangomis 
ir parama, įsisteigė S. Mo
nikos lituanistinė mokykla, 
kuri buvo klubo remiama 
jau 10 metų.

Turėjo, Klubas suruošęs 
ir paskaitų ciklą, istorijos 
ir literatūros klausimais. 
Kasmet ruošia tradicinį ru
dens ir Naujų Metų sutiki
mo balius. Iš gauto pelno 
remiamos Jaunimo organi
zacijos: skautai, Tautinių 
šokių grupės, Jaunimo Kon
gresas, sporto organizaci
jos, lit. mokykla ir kt. Buvo 
ir Bražinskų byla finansinei 
paremta.

Per Klubą, S. Monikos 
amerikiečių visuomenė, po
litinės ir mokslo įstaigos, 
susipažįsta su vietos lietu
viais, kas abiem pusėm yra 
naudinga.

šį rudenį, spalio 7 d. (šeš- 
tad.), 7 v. v. Klubas ir vėl 
ruošia savo tradicinį balių, 
tačiau iškilmingesnį, būtent 
dešimtmečio ženkle.

Visi lietuviai ir jų drau
gai kviečiami dalyvauti ir 
praleisti vakarą jaukioje 
nuotaikoje, Miramar vieš
bučio gražioje Satelitų sa
lėje.

Savo dalyvavimu paska- 
tinsit Klubo narius ir toliau 
energingai veikti. (eg)

Skaitykit ir platinkit 
D IR V Ą

FITTERS
Plate and structural steel 
fabrications. Ability to read 
blueprints reąuired.

ALSO

LAYOUT MAN
Ability to make templates.
Top rates. Experienced only

ENVIRO-FAB INC.
12540 BEACH DALY 

DETROIT, MICHIGAN 
313-255-2400

An E".qual Opportunity Empldver 
(74-78)

TOOLROOM 
MACHINE HANDS 

High hourly rate. Plenty of overtimc. 
All fringe benefits. Light air^ air 
conditioned plant. Steady work for 
quulified men 6c overtime.

TOOLS & GAGĖS, INC. 
3112 E. 63 Street
Cleveland, Ohio

(Co E. 55 to Truscan Approx, 14 ml. 
.N. of E. 55 and Broadv/ay) 

(72-74)
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DETROITO LIETUVIŲ NAMŲ DRAUGIJA 
IR

DARIAUS IR GIRĖNO KLUBAS 
KVIEČIA VISUS DALYVAUTI LIET. NAMŲ D-JOS 

DEŠIMTIES METŲ GYVAVIMO 
SUKAKTUVINIAME BALIUJE, 

1972 m. spalio 14 <1., 7 v. v.
LIETUVIŲ NAMUOSE 

3909 Tillman St., Detroit, Michigan 
Meninę dalį išpildys muz. STASIO ŠLIŽIO vadovaujamas 

jaunimo choras.
Šokiams gros VYTAUTO Automobilius saugos 
PETRAUSKO orkestras privati policija.

"ATŽALYNAS”
Stalai užsakomi DARIAUS ir GIRĖNO KLUBE asmeniškai 

arba telefonu Nr. 825-9776.

PAGERBS PREL. PR.
JŪRĄ

Dauguma lietuvių žino ir 
pažįsta prelatą Pranciškų 
Jūrą. Jis šioje Atlanto pu
sėje, kaip anais laikais 
vysk. Valančius Lietuvoje, 
nešė šviesą lietuviams. Kiek 
prelato Juro pastangomis, 
pinigais ir darbu išleista lie
tuviškų leidinių ? Tikrai 
daug. Jis buvo ir kitų lie
tuviškų darbų ne tik rėmė
jas, sumanytojas, bet ir 
vykdytojas.

Todėl šiam garbingam

AUTOMATIC PRESS 
OPERATORS

Complete benefit package. Including hospitalization, 
paid vacation and holidays.

Cuyahoga Stamping Company
11700 Harvard 
Cleveland, Ohio

(73-76)

■■■

■

■

■

ĮO-OJI IR PASKUTINE 1972 METU 
EKSKURSIJA J LIETUVĄ ! ! !

1972 METAIS WALTER RAS-RASČIAUSKAS NUVE
ŽĖ NET 9 EKSKURSIJAS Į LIETUVĄ; VISOS BUVO 
PILDOS. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ LAIKU RUOŠIA
MA DAR VIENA KELIONĖ. NORINTIEJI PRALEISTI 
METŲ ŠVENTES SU ARTIMAISIAIS LIETUVOJE, SKU
BĖKITE REGISTRUOTIS — YRA TIK KELIOS LAISVOS 
VIETOS. PATOGI DATA STUDENTAMS, MOKYTO
JAMS, PROFESORIAMS.

IŠVYKSTA GRUODŽIO MĖN. 21 DIENĄ — GRĮŽTA 
SAUSIO MĖN. 4 DIENĄ (14 dienų).

11 DIENŲ PRALEIDŽIA LIETUVOJE.

KAINA; NUO NEW YORKO — $660.00
NUO CHICĄGOS — $760.00

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti
Ameriką. Dabar pats laikas pradėti rūpintis iškvietimu 1973 
metų vasarai.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
TELEFONAS (312) 238-9787

■■■■■ 

"■■■■■■■■■■■■■■■■■i■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■£

ŽIEMOS EKSKURSIJA | 
LIETUVA

KAINA TIK $619.00.
IŠVYKSTA Iš BOSTONO IR NEW YORKO

1972 M. GRUODŽIO 21 DIENĄ

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

TRAilfS-ATLANTiC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway 

South Boston, Massachusetts 02127 
Tel. 617-268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

kunigui ir švietėjui jo auk
sinės kunigystės jubiliejaus 
proga rengiamas pagerbi
mas spalio 15 d. Bostone. 
Programoje: 4 vai. po pietų 
šv. Mišios šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. 
Bostone, 5:30 vai. (tuojau 
po mišių) pagerbimo vaka
rienė Sharaton Plaza vieš
buty, Boston, Mass.

Prieš spalio 15 d. išeis 
leidinys pagerbimui to lie
tuvių kultūros vetarano 
prelato Pranciškaus Juro. 
Tame leidiny, be kito, bus 
3 sveikintojų sąrašai: a) 

■

■

■

■

■

i

■

■

garbės sveikintojai — auka 
ne mažiau $25.00; b) žy
mesnieji sveikintojai, auka 
ne mažiau $10.00 ir c) svei
kintojai, auka ne mažiau 
$5.00.

Šiuos sveikinimus su au
komis šiam leidiniui siųsti: 
Monsignor Pranciškus Ju
ras Committee, 663 E. 7th 
St., So. Boston, Mass. 02127.

Organizacijas, įstaigas ir 
pavienius asmenis prašome 
įsijungti į šį jubiliejinį pa
gerbimą ir įsirašyti į vieną 
iš tų sąrašų.

Taip pat kviečiame ir 
prašome dalyvauti šv. Mi
šiose ir pagerbimo vakarie
nėje. Užsisakiusiems į va
karienę bilietai bus tuojau 
išsiųsti į namus, arba ga
lėsite atsiimti atvykę į va
karienę. Bilieto kaina $10. 
Bilietus užsisakyti pas po
nią Namaksy, 321 Country 
Club Rd., Newton, Mass. 
Užsirašyti į sveikintojus ir 
bilietus užsisakyti prašome 
iš anksto, kad rengėjai vis
ką galėtų atlikti laiku.

Prelatui Jurui 
Pagerbti Komitetas

NE KRAŠTAS, BET 
TĖVYNĖ

Sovietinėje literatūroje 
labai madingas terminas 
yra "kraštas” arba rusiškai 
"krai”. Jie turi Amurskii 
krai, Pribaltiiskii krai ir vi
są eilę kitų "krajų”. Tai vis 
nerusiškos žemės, bet rusų 
pavergti kraštai. Savo pa
čių žemę rusai vadina ”ot- 
čizna”, tai jau tėvų šalis 
arba tėvynė. Tuo tarpu 
"krai" yra tik kaip kokios 
kolonijos pavadinimas.

Mes nesistebime, jei oku
puotoje Lietuvoje publicis
tai ir kai kurie rašytojai 
savo tėvų žemę pradėjo va
dinti "kraštu”. Daug kur jie 
mėgdžioja savo ponus ir 
valdovus, kartais nesąmo
ningai. Tačiau visiškai keis
ta, kai išeivių spaudoje mū
sų tėvynė Lietuva irgi kar
tais pavadinama "kraštu”. 
Sąmoningi lietuviai taip ne
turi dalyti! Mes galime kal
bėti apie Sibiro kraštą, Bai
kalo kraštą, Amūro kraštą 
ir kitus svetimus kraštus, 
tačiau Lietuva mums yra 
ne koks ten kraštas, bet mū
sų TĖVYNĖ. Visi lietuviai 
turi tai atsiminti.

Dr. J. Balys

• PLIAS-ALIAS suvažia
vimo proga bus pravestas, 
žadančiam ir pradedančiam 
studijuoti jaunimui, profe
sinės krypties pasirinkimo 
seminaras. Dr. Klemas iš 
University of Delavvare ir 
dr. R. Kašuba iš Case Insti
tute pristatys šią temą po
ros valandų neformalioje 
sesijoje apžvelgiant per
spektyvas ateities karjero
se. Į šį pokalbį bus įtraukti 
ir kiti mūsų žinomi profe
sionalai, kurie' didele dalimi 
yra atsakingi už ateities 
darbų planavimą jų firmo
se, organizacijose ir verba
vimą tarnautojų. Primena
ma, kad šitokio pobūdžio 
seminaras bus pirmas visos 
išeivijos gyvenime. Tikima
si, kad šiuo seminaru galė
sime atskleisti mūsų jauni
mui naujus horizontus ir 
nors dalinai pakreipti juos 
į sėkmingą karjerą. Jauni
mas kviečiamas gausiausiai 
šiame seminare dalyvauti.

FLORIDOS PAJŪRIAIS 
ATEINA RUDUO 

Juno Beach, Florida
žiemą Florida tinka tik 

turtuoliams. Norį aplanky
ti ir pailsėti Floridoje, at
važiuokite rudenį arba vė
lyvą pavasarį. Kainos Flo
ridoje tos pačios iki gruo
džio 1 d. kaip vidurvasarį.

Kodėl nepasinaudoti?
V. ir A. Tomkų vasarvie

tė Saphire Sea, 700 Ocean 
Drive Juno Beach, North 
Palm Beach, Fla. 33408. Tel. 
(303) 844-3388.

BIRUTĖ VITENIENĖ 
BAIGĖ COLUMBIA 

UNIVERSITETĄ
Birutė Kazlauskaitė Vite- 

nienė, neseniai baigusi Co- 
lumbia uuniversitete inžine
riją magistro laipsnius 
(MS), paskirtą atsakin
goms pareigoms Bell Tele
phone Laboratories, N. J., 
kur jos vyras taip pat dirba 
kaip inžinierius. Rugpiūčio 
mėn. Birutė Vitėnienė at
stovavo Bell kompanijai 
tarptautinėje inžinierių kon 
ferencijoje Kanadoje. Be 
savo tiesioginių pareigų ji 
skaito paskaitas tos kompa
nijos inžinierių pasitobuli
nimo kursuose.

Birutės tėvai Valerija ir 
teis. Vincas Kazlauskai gy
vena Los Angeles, čia ji be
simokydama dalyvavo skau
tų organizacijoj, tautinių 
šokių grupėj, lietuvių cho
re ; be to, keletą metų lankė 
lituanistinę šeštadieninę mo 
kyklą, kurią baigė gerais 
pažymiais. (im)

ST. VINCENT 
DE PAUL 

ACADEMY
Boarding School for 

Boys and Girls
GRADES 1-6

Tarrytown-on-Hudson 
RATE
$125.00 

PER MONTH
Srs. Marianites of Holy 

Cross

For Information call

MEdford 1-1572
261 SOUTH BROADWAY 

TARRYTOWN, N. Y. 10591 
(74-77)

ROAD DRIVERS 
NEEDED

5 years experience. Wilh good ac- 
cident record. Mušt meet D.O.T. re- 
quirements.

APPLY

JONĖS MOTOR CO.
4945 BRECKSVILLE RD. 

RICHF1ELD, OHIO 
An Equal Opportunity Employer 

(72-74)

PLATING FORMAN
Immediate opening for a plating fore- 
man with experience in niekei and 
chrome zinc die-cast plating. One to 
three years supervisory experience 
preferred. Experience with decorative 
hardware is desired būt not essential. 
This is an excellent opportunity 
which will provide security and po- 
tantial for growth for the qualified 
applicnnt.

Send confidential resume to — 
Personnel Office 

NATIONAL LOCK DIVISION. 
KEYSTONE CONSOL1DATED 

INDUSTRIES
1902 7th St.. Rockford, III. 61101 

815-962-4455
An Equal Opportunity Employer 

(7376)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

For all services aini all shifts 
good starting salary. Plūs dif- 
ferential for evening & night 
duties.
Liberal personnel policies and 
fringe benefits. Plūs one meal 
on duty.

Apply call or vvrite to — 
Administrator

DECKERVILLE COMMUNITY 
HOSPITAL 
3559 Pine St.

Deckerville. Mich. 48427 
313-376-3775

(74-80)

MACHINE BUILDERS
Experienced for leader 'in automation field. Night shift 
operation. Mušt have experience in heavy machine tool 
industry.

Applv in person to:
CROSS-FRASER

DIVISION OF THE CROSS CO.
17801 E. 14 MILE RD. FRASER, MICHIGAN

An Equal Opportunity Employer
(70'74)

ELECTRICAL CONTROLS 
DESIGNERS

for leader in automation industry. Mušt have relay and 
solid statė experience.

Applv in person
CROSS-FRASER

DIVISION OF THE CROSS CO. 
17801 E. Ii MILE RI). FRASER. MICHIGAN

An Equnl Opportunity Employer
(70-74)

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

RUGSĖJO 29D. 8val.vak.Jau 
nimo Žygis už Tikėjimo Laisvę 
rengia kultūrini pobūvi.

SPALIO 1 D. 12 vai. šv. Jur
gio salėje, politinio filmo de
monstravimas. Rodo ALT sky
rius.

SPALIO 1 D. 4 vai. LRK 
Moterą S-gos 36 kuopos metinė 
vakarienė naujosios parapijos 
kafiterijoj.

SPALIO 14 D. Chicągos Lie
tuvių Operos iSkiliųjų solistų (D. 
Stankaitytės, A. Stempužienės, 
S. Baro ir J. Vaznelio) koncer
tas. Programoje operų arijos, 
duetai, etc. Rengia LB Ohio 
apygarda.

SPALIO 21 D. Ketvirtasis abi
turientų pristatymo balius.

SPALIO 22 d. Birutininkių 
parengimas.

SPALIO 29 D. 12 vaL šv. Jur
gio parapijos salėje Clevelando 
Sauliai demonstruos filmą apie 
širdies ligas.

LAPKRIČIO 4 D. LVS Ramo
vė ir Lietuvių Bendruomenė ren
gia Kariuomenės šventės minė
jimą - koncertą.

LAPKRIČIO 11 D. Akademikų 
skautų ir skaučių metinė šven
tė.

LAPKRIČIO 12 D. šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

LAPKRIČIO 25 ir 26 D. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto metinis suvažiavimas. 
Posėdžiai Įvyks HollendenHouse 
viešbučio patalpose.

GRUODŽIO 9 D. Koncertas 
Naujos parapijos salėje. Rengia 
Saleziečiams remti komitetas.

GRUODŽIO 17 D. Šv. Kazimie
ro litaunistinės mokyklos Kalė
dų Eglutė.

VASARIO 11 D. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
rengiami pietūs.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. Šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

PIRMOS PAGALBOS 
KURSAI

Šauliai ruošia pirmos pa
galbos kursus šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos klasėje. 
Paskaitos prasidės sekma
dienį, spalio 8 d., 11:30 ir 
tęsis iki spalio 29 d.

SIŪLO DARBĄ
Pensijon išėjusiai porai, 

prie mažos privačios mo
kyklos, duodamas 3 kamba
rių butas už sargo darbą. 
Heights rajone. Skambinti 
221-1408 savaitės dienomis.

(71-74)

ABITURIENTŲ PRISTA
TYMAS CLEVELANDO 

VISUOMENEI
š. m. spalio 21 d. įvyks 

ketvirtasis abiturientų pri
statymas Clevelando lietu
vių visuomenei.

žemiau spausdiname šių 
metų abiturientų nuotrau
kas.

Vida Rociūnaitė studijuos 
Cleveland Statė universite
te pedagoginius mokslus.

Vida Gaižutytė studijuos 
Cleveland Statė universite
te politinius mokslus.

Janet Zusinaitė studijuos 
Pittsburgho u n i v ersitete 
chemija.

Nerijus Mačys studijuos 
Cleveland Statė universite
te biologiją.

JAV LB ŠVIETIMO
TARYBOS išleisti vado
vėliai, pratimai ir skai
tiniai, skiriami lituanis
tinėms mokykloms bei

• mokymuisi namuose, jau 
siuntinėjami. Užsisakyti 
prašome šiuo adresu:

L. Raslavičius 
7234 So. Sacramento 
Chicago, III. 60629 
tel. (312) 776-3254.
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išKongresąDonald W. Gropp, respublikonų kandidatas Į JAV 
22 Distrikto.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

FILMAS APIE 
KOMUNISTŲ SĄMOKSLĄ

Kodėl JAV leido komu
nistams užimti Rytų Euro
pą, Kiniją, Kubą ir kt. ? Ko
dėl JAV nelaimėjo karo Ko
rėjoje ir nelaimės Vietna
me? Kodėl JAV kapitalas 
šelpia Sovietų Sąjungos ka
ro mašiną?

Atsakymą duos spalvotas 
filmas ”NO SUBSTITUTE 
FOR VICTORY”. Vaizdai 
bei pasikalbėjimai su JAV 
karo vadais II Pasaulinio, 
Korėjos bei Vietnamo karo 
metu. Filmas trunka apie 
vieną valandą. Komentato
rius: filmų artistas JOHN 
WAYNE. Dalyvauja: vy
riausias alijantų karinių 
pajėgų vadas Korėjos karo 
metu generolas MARK 
CLARK, vyriausias JAV 
Pacifiko laivyno vadas ad
mirolas GRANT SHARP, 
generolai PAUL HAPK/INS 
ir ALBERT WEDEME- 
YER, žinių komentatorius 
L0WELL THOMAS, buvęs 
JAV žemės ūkio sekretorius 
EZRA TAFT 
keli Vietnamo 
nai.

Filmas bus 
sekmadienį, spalio 1 d., 12 
vai. šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje.

ALT Clevelando skyriaus 
valdyba kviečia Clevelando 
lietuvių visuomenę atsilan
kyti.

BENSON ir 
karo vetera-

rodomas šį

GRANDINĖLĖS 
EUROPOS KELIONĖ 

VAIZDUOSE
Europos miestai, gamta, 

žmonės, Grandinėlės kon
certai ’ir oficialūs vizitai, 
linksmybės, nuovargis rug
sėjo 30, šeštadienį grįžta šv. 
Jurgio parapijos salėn, kur:

7 vai. vakare matysime 
grupės Europos kelionę fo
tografijų vaizduose ir

7:30 vai. — dideliame ek
rane spalvotų skaidrių 
(slides) šviesoje.

Fotografijų ir skaidrių 
aiškinimus atlieka Grandi
nėlės nariai: D. Kavaliūnai
tė, A. Narbutaitis, Živilė, 
Onutė Kliorytės, A. čiuber- 
kis, R. Giedraitytė, R. But
kutė, D. Marcinkevičiūtė ir 
kiti.

Po programos*— orkes
tras, šokiai, žaidimai, vai
šės jaunesniems ir vyres
niems.

Prašomi dalyvauti visi. 
Įėjimui 1.00 ir 2.00 dol.

Rengėjai
• Leonas Dautartas, ne

galėdamas dalyvauti ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
rengtoje gegužinėje Dirvai 
paremti, įteikė auką 5 dol.

Už auką nuoširdžiai dėko
jame.

šaulių moterų sekcijos pirmininkei
ONAI MIKULSKIENEI,

Lietuvoje mirus jos brangiai seseriai ALEK
SANDRAI MOZOLIAUSKAITEI - BRUŽIENEI, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Kar. Juozapavičiaus 
Šaulių Kuopos Clevelande 

Moterų Sekcija

Mielai poniai

ONAI MIKULSKIENEI,
jos seseriai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiš

kiame

DONALD W. GROPP, 
RESPUBLIKONŲ PARTI

JOS KANDIDATAS Į
KONGRESĄ Iš 22

DISTRIKTO

iš šio distrikto buvo 
Frances Bolton, kuri 
m. pralaimėjo rinki- 
demokratui, Charles 

pra- 
asis- 
Do- 

kan-

Neseniai pertvarkius Ohio 
22 distrikto teritoriją, šis 
distriktas dabar dalinai ap
ima Cuyahoga, Summit, 
Lake ir Geauga apskritis. 
Net 28 metus Kongreso at
stovė 
ponia 
1368 
mus
Vanik. Ponios Bolton 
somas, jos ilgametis 
tentas, respublikonas 
nald W. Gropp sutiko 
didatuoti šiais metais į Kon
gresą.

čia noriu patiekti skaity
tojams jo išsimokslinimą ir 
platformą.

Donald W. Gropp gavo 
Bachelor of Arts laipsnį 
1943 m. Beloit kolegijoje, 
Wisconsine. Toliau jis stu
dijavo teisę ir 1948 m. gavo 
Bachelor of Laws laipsnį. 
Tuo jis dar nepasitenkina ir 
mokosi toliau. 1968 m. gau
na Doctor of Jurisprudence 
laipsnį Case Western Re
serve Universitete. Jam su
teikiama teisė praktikuotis 
Amerikos Aukščiaus i a m e 
teisme, Amerikos Apeliaci
niame Kariškame teisme, 
Amerikos Distriktin i a m e 
teisme ir Ohio Aukščiausia
me Teisme. Jis sąžiningai 
eina pareigas kaipo Kongre
so atstovės p. F. Bolton 
asistentas 16 metų ir įgyja 
daug patyrimo Amerikos 
politikoje.

Donald W. Gropp plat
forma yra plati ir gili. Jei 
jis būtų išrinktas į Kongre
są, jis padarytų daug pa
keitimų įvairiose srityse.

Donald W. Gropp pasisa
ko už Prezidento Nixono 
perrinkimą, kai jo varžovas 
Charles Vanik atvirai dirba

Nijolė ir Petras 
Maželiai 

už demokratų kandidato Se
natoriaus George McGovern 
išrinkimą.

Donald W. Gropp nori pa
daryti pakeitimų medicinos 
pagalbos teikimo srityje, 
nes jo nuomone ligoninės 
ir medicinos personalo pa
tarnavimai žmonėms taip 
pabrango, kad dauguma tu
ri prarasti visas savo su
taupąs, jei šeimoje kas nors 
sunkiai suserga.

Jo noras yra aprūpinti 
Vietnamo veteranus ir in
validus darbais. Jis taip pat 
galvoja, kad reiktų pertvar
kyti susisiekimą, sumaži
nant naujų greitkelių staty
mą ir padidinant susisieki
mą tarp Clevelando ir jo 
priemiesčių.

žmonėms, pasiekusiems 
65 m. amžiaus, D. W. Gropp 
žada pagerinti jų gyvenimą 
stengdamasis pravesti įsta
tymą Kongrese, kuris žada 
$4,500 dolerių į metus prie
do prie jų nuolatinių paja
mų, Sočiai Security išmokė
jimus pensininkams pasie
kusiems 55 m. amžiaus ii' 
vienu šimtu procentų padi
dinti Sočiai Security paja
mas našlėms, kurios dabar 
gauna tik 82%.

D. W. Gropp nori pakeisti 
Income Tax formas, kurios 
yra labai komplikuotos. 
Taip pat nori padaryti pa
keitimų mokesčių struktū
roje.

Jei bus išrinktas, steng
sis, kad federalinė valdžia 
daugiau dėmesio kreiptų į 
aprūpinimą jaunų žmonių 
darbais. D. Gropp apgailes
tauja, kad jaunimas baigęs 
kolegijas negauna darbo ir 
kartais turi dirbti už menką 
atlyginimą ir jų sunkiai įsi
gyti diplomai nieko nereiš
kia.

Ohio senatorius respubli
konas Robert Taft Jr, štai 
kaip atsiliepia apie Donald 
Gropp: "žmogus aukštos 
moralės ir sąžiningumo, 
aukštos inteligencijos ir pa- 
sišventinimo.” Toliau kal
bėdamas senatorius R. Taft 
Jr. ragino žmones balsuoti 
už Donald W. Gropp pažy
mėdamas, kad Kongrese per 
paskutinius 14 metų demo
kratų yra du kartu daugiau 
negu respublikonų, ir todėl 
visokios programos, kurios 
kainuoja milijonus dolerių 
ir yra netaupios, demokra
tų balsais yra praleidžiamos 
ir tas Ameriką veda tik į 
didesnę skolą. Kaltė, žino
ma, yra suverčiama Prez. 
Nixonui, nes jis yra respub
likonas.

Donald W. Gropp yra Įvai
rių Clevelando organizacijų 
narys, šiuo metu jis turi 
savo firmą, kuri pataria 
v a 1 s tybiniams reikalams, 
yra The Ripon Club Prezi
dentas ir priklauso Cuyaho
ga apskrities Centraliniam
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ir Egzekutyviniam Respub
likonų komitetui. D. Gropp 
yra vedęs, turi 2 dukras ir 
gyvena Mayfield kaimelyje. 

Mano nuomone tai rimtas 
ir pasišventęs žmogus, ku
ris jei bus išrinktas į Kon
gresą, sąžiningai ir suma
niai atstovautų 22 distrik
to žmones.

R. Premeneckienė
• Tautybių dienoje, ku

rią organizuoja tautybių ko
mitetas šį sekmadienį, spa
lio 1 d., 3 v. p. p. Polish 
Women’s Hali, 7526 Broad- 
way Avė., bus pagerbtas 
George Voinovich, kandida
tuojąs perrinkimui į Cuya
hoga County Auditor vietą.

George V. Voinovich lie
tuviams gerai pažįstamas, 
visad remiąs lietuvišką 
veiklą, tad palaikykime jo 
kandidatūrą, dalyvaukime 
pagerbime ir lapkričio rin
kimuose balsuokime už jį.

• Aleksandra Mozoliaus- 
kaitė-Bružienė rugsėjo 10 
d. po sunkios ir ilgos ligos 
mirė okup. Lietuvoje, Klai
pėdoje. Clevelande gyvena 
jos sesuo muz. Ona Mikuls
kienė ir brolis Vytautas Mo- 
zoliauskas Floridoje.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas įvyks spalio 2 
d. (pirmadienį), 6:30 v. v. 
Vytauto "ir Noros Braziuliu 
sodyboje, 3757. Northwood 
Road, University Heights 
44118. Visi nariai ir narės 
prašomi susirinkime daly
vauti ir užsimokėti užvil
kintus apdraudų mokesčius, 
kuriuos priims kuopos iždo 
sekretorius Povilas Šukys.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lerij tel. 531-2211.

• Kanados nacionalinis 
baletas su garsiuoju Rudol
fu Nurejevu duos du spek
taklius šią savaitę rugsėjo 
28 "Gulbiu ežeras’’ ir rug
sėjo 29 "La Sylphide” Cle
velande Music Hali.

"Gulbių ežeras" dramatiš
kas baleto pastatymas yra 
naujas ir skiriasi nuo kitų, 
tuo kad danų choreografas 
Erick Bruhn, i baletą gra
žino originalią Tchaikovsky 
muziką kuri per eilę metų 
buvo trumpinama ir keičia
ma kituose pastatymuose 
dėl sunkumo ją išpildyti ba
leto šokėjams.

"La Sylphide’’ romantiš
kas baletas bus pakartotas 
taip kaip buvo pastatytas 
Danijos karališkojo baleto 
1836 metais.

Bilietai po 10, 8 ir 6 dol. 
gaunami pas Burrovvs, 419 
Euclid Avė. ir kituose sky
riuose.

• Pianistas Antanas Sme
tona spalio 4 d., 8 v. v. The 
Cleveland Institut of Mu
sic, Kulas Hali duos piano 
rečitalį. Programoje Bach, 
Beethoven, Chopin, Cchu- 
mann ir Liszt kūriniai.

Įėjimas į koncertą lais
vas.

• Antro Kaimo spektaklį 
Clevelande aprašant, vardi
nant clevelandiečius, kurie 
prisidėjo prie techninio dar
bo, buvo praleistas Alvydas 
Narbutaitis, talkinęs prie 
scenos apšvietimo įrengi
mų.

• Naujų Namų akcijas 
dar įsigijo šie asmenys:

Vytas Lukavičius 2 akci
jas už $54.00, Leonardas 
Kedys 2 už $54.00, Walter 
žiedonis 1 už $27.00, Algis 
ir Giedrė Kijauskai 6 už 
$162.00, Mark Delanis 15 už 
$405.00, Ignas Stankus 5 už 
$135.00, dr. Viktoras Stan
kus, finansų k-jos vicepir
mininkas jaunimo reika
lams 15 už $405.00, Petras 
ir Alvina Luiza, Vyčių vei
kėjai 10 už $720.00, Lietu
vos Vyčiai — 25 kuopa 
(pirm. Chas. Machutas). 
Vykdydami š. m. rugsėjo 8 
dienos Organizacijų atsto
vų susirinkimo rezoliuciją, 
pelną iš 59-to Seimo pasky
rė Naujiems Lietuvių Na
mams pirkdami 10 akcijų 
už $270.00.

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
*

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
$20,000.00.

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jurrts bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone • 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus IVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Nr. 74 — 7
• Baltijos aidai pirmadie

nį, rugsėjo 25, transliavo 
įdomią programą, kurios te
ma buvo "Literatūrinė ke
lionė į Rytprūsius", čia bu
vo pasinaudota XIX a. vo
kiečių tyrinėtojo Otto Gla- 
gau užrašais apie Prūsijos 
lietuvių kalbą, literatūrą ir 
apie pirmąjį mūsų klasiką 
Kristijoną Donelaitį. Lite
ratūrinė kelionė buvo pa
iliustruota muzikos kūri
niais — A. Mikulskio balade 
”Aš nusieičiau į Klaipėdu- 
žę”, D. Lapinsko "Žvejų 
daina” ir A. Račiūno muzi
kiniu veikalu "Metai”, su
kurtu mišriam chorui ir 
vargonams to paties vardo 
Donelaičio poemai. Progra
mą redadavo J. Stempužis. 
Baltijos aidai girdimi pir
madieniais nuo 8-9 vai. vak.

• AR BUS LIETU
VIŠKA PARAPIJA 1984 
METAIS? —■’ tai paskai
ta kurią skaitys inž, Al
gis Rugienius Jaunimo 
Žygio už Tikėjmo Lais
vę rengiamam kultūri
niam subatvakary, Subat 
vakaris įvyks — penkta
dienį, rugsėjo 29 d. 8v.v, 
Europa Travel Service, 
911 E. 185 St.

HOUSE FOR SALE
Open Sunday 1-4

17200 Dorchester off Neff 
Rd. Brick bungalovv, 2 bed- 
rooms down, 2 ups. Base- 
ment. 2 car garage, Lake 
front.

Neff Rd. 6-6-4. Near Our 
Lady. Excellent condition. 
Open to offer.

Beverly Hills, Euclid, 
Ohio 2 bedrooms bungalow. 
Fruit trees. Likę new.

GEORGE KNAUS 
Real Estate 

481-9300
(74-75)

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
911-6835.

I 
t
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• Teodoras Blinstrubas, 
ALT S-gos pirmininkas šį 
šeštadienį iš Chicagos at
vyksta j Elizabeth, N. J. da
lyvauti ALT S-gos Elizabe
tho skyriaus 20 metų su
kaktuvėse ir tautos šventės 
minėjime, kur pasakys kal
bą.

Taip pat minėjime kalbės

ALT pirmininkas dr. K. 
Bobelis.

Meninę programą atliks 
sol. Aldona Stempužienė iš 
Clevelando.

Programai vadovaus Ire
na Veblaitienė. Minėjimas 
įvyks š. m. rugsėjo 30 d., 7 
v. v. Lietuvių Laisvės salė
je, 269 Second St., Eliza
beth, N. J. *

Visi lietuviai gausiai 
kviečiami atsilankyti.

• J. Tamošiūnas, Dirvos 
skaitytojas ir nuoširdus rė
mėjas, Detroite, atnaujin
damas prenumeratą pridėjo 
auką 20 dolerių Dirvai pa
remti.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• ALT S-gos East St. 
Louis skyriaus iždininkas 
A. Goberis, remdamasis vi
suotino susirinkimo nutari
mu, atsiuntė 50 dol. Dirvai 
ir 30 dol. žurnalui Naujoji 
Viltis paremti.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

Mūsų gerbiamą kanklių vadovę,

ponią ONĄ MIKULSKIENĘ, 

mylimai seseriai a. a. ALEKSANDRAI 

BRUŽIENEI, po ilgų Sibiro tremties 

kančių Lietuvoje mirus, nuoširdžiąi už

jaučiame ir kartu liūdime

LTM Čiurlionis Ansamblis

A. A. 
ALEKSANDRAI BRUŽIENEI, 

Lietuvoje mirus, jos seseriai ONAI MIKULSKIE
NEI ir muz. ALFONSUI MIKULSKIUI, broliui 
VYTAUTUI MOZOLIAUSKUI ir NORAI MOZO- 
LIAUSKIENEI reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime

Juzė ir Antanas Rinkūnai 
Giedrė ir Rimas Paulioniai

ONAI MIKULSKIENEI,
šaulių moterų sekcijos vadovei, jos seseriai A.

BRUŽIENEI mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuo

jautą reiškia

Dr. K. Pautienis 
su šeima

ONAI MIKULSKIENEI,
šaulių moterų sekcijos vadovei, jos seseriai A. 

BRUŽIENEI mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuo

jautą reiškia

Clevelando Kar. Juozapavičiaus 
Šaulių Kuopa

Mielai mūsų bičiulei

ONAI MIKULSKIENEI,
jos seseriai ALEKSANDRAI MOZOLIAUSKAI- 
TEI-BRUŽIENEI Lietuvoje mirus, reiškiame nuo
širdžią užuojautą

Elena ir Jurgis
M a 1 s k i a i

LOS ANGELES

LIETUVIŲ DIENA
Rugsėjo 30 d. ir spalio 1 

d. Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenė ruošia tradi
cinę Lietuvių Dieną. Pirmą 
dieną bus jaunimo sportas, 
kuris prasidės 12 vai. Mar- 
shall mokyklos sporto sa
lėj. ”Bon Voyage” automo
bilių taisymo garažo savi
ninkas A. Adomėnas paau
kojo 50 dol. laimėtojų per
einamai taurei. Antrą die
ną, sekmadienį, 1 vai. bus 
koncertas Marshall mokyk
los auditorijoj. Programą 
išpildys čia dar pirmą kar
tą pakviestas solistas Vidi
mantas Valatka, kuris dai
navimo meną pradėjo Lie
tuvoj ir prieš kurį laiką ten 
dainavo operose ir koncer
tuose, dabar yra apsigyve
nęs Kalifornijoj. Kiti pro
gramos dalyviai bus čia la
biausiai visų mėgiama so
listė Birutė Dabšienė ir 
šauni pianistė Raimonda 
Apeikytė.

Prieš koncertą, tą pačią 
dieną, tuoj po lietuviškų 
pamaldų, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj bus Inos Leš- 
kienės dailės parodos ati
darymas. žodį pasakys ra
šytoja Alė Rūta-Arbienė.

(jk)
NEOLITUANŲ SUEIGA
Korp! Neo-Lithuania Los 

Angeles padalinio sueiga 
įvyko rugpiūčio 27 d. Tau
tinių Namų salėje. Dalyva
vo gražus kolegų būrelis, 
kurių tarpe buvo ir Korp! 
Neo-Lithuania vienas stei
gėjų, filisteris Jurgis Dar
gis ir Korp! mecenatas dr.
M. Devenis.

Buvo išrinkta Los Ange
les padalinio nauja Valdyba 
iš trijų korporantų, kurie 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas — Edvinas Balce
ris, vicepirmininkas — Bro
nius Dūda ir sekretorė — 
Elena Gedgaudienė.

Į Kontrolės Komisiją iš
rinkti korporantai: Vytau
tas Aleksandriūnas, Stasys 
Petravičius ir Janina Ruk- 
šienienė.

Sueiga nutarė įsijungti į 
Korp! Neo-Lithuania 50 
metų sukakties minėjimą. 
Lapkričio 11-ji yra Korp!
N. L. veiklos pradžia.

Los Angeles Korp! N. L. 
padalinys numato surengti 
Korp! 50 metų minėjimą 
lapkričio mėn. 18 d., šešta
dienį. Los Angeles akade
minės organizacijos kvie
čiamos dalyvauti šioje 
Korp! šventėje.

Sueiga praėjo labai paki
lioje nuotaikoje, maloniuo
se praeities prisiminimuose, 
iškeliant naujas idėjas 
šviesesnei ateičiai. (eg)

LIETUVOS TIKINTIEJI 
ŠAUKIASI PAGALBOS
Lietuvoje persekiojamas 

tikėjimas. Tikintieji už baž
nyčias privalo mokėti labai 
didelius mokesčius.

Lietuvių Katalikų Religi
nės šalpos rėmėjai pagelbs
ti bažnyčioms Lietuvoje.

Nariai aukoja nemažiau 
5 dol. metams, amžinieji — 
100 dol. ir mecenatai — 
1000 dol. Įrašant mirusius, 
aukojama 25 dol. Už visus 
narius daug meldžiamasi ir 
aukojama šv. Mišių.

Kviečiame visus įsijung
ti į Religinės šalpos rėmė
jus. Rašyti ir aukas siųsti 
Religinės šalpos Rėmėjų 
Vyriausiajai Valdybai, 6825 
So. Talman Avė., Chicago, 
III. 60629. Aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokes
čių. Rėmėjų skyriuose — 
aukos įteikiamos jų valdy
boms.

Religinės šalpos Rėmėjų 
Vyriausioji Valdyba

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

VIKIUS BŪTĖNUS

"Pauliau VI, padėk Lietuvos katalikams!" -- nežinomo lietuvio 
Įrašas Vatikano sienoje šiais metais. Morkaus Rudžio nuotrauka

"Tegyvuoja Lietuvos katalikai", — prašas Vatikano sienoje. Prie 
sienos stovi Morkus Rudis.

* MAŽAI kam Žinoma, kad 
praėjusį pavasari Vatikano sie
nos buvo aprašinėtos šūkiais, 
primenančiais skaudžią Lietu
vos katalikų buitį Šūkiai, kurie 
buvo įrašyti smala ar kita sun
kiai ištrinama medžiaga (vėliau 
reikėjo kirsti net mūrą, kad šū
kiai būtų išimti), skambėjo: 
"Pauliau VI, padėki Lietuvos ka
talikams!!!", "Tegyvuoja Lietu
vos katalikai!" Tuo metu Romo
je šv. Kazimiero liet, kolegijoje 
viešėjo Morkus Rudis, Marijos 
ir inž. Antano Rudžių sūnus. Su
žinojęs, kad šūkiai apie Lietu
vos katalikus Įrašyti Vatikano 
sienose, M. Rudis pasiėmė dvi
rati bei foto paratą ir nuvažia
vęs visą ui nufotografavo. Jo 
tėveliai šias istorines nuotrau
kas paprašė nusiųsti "Dirvai", 
kad apie tai sužinotų plačioji 
skaitytojų šeima.

Prieš kelias savaites šioje 
skiltyje esu rašęs, kad lietuvių 
vienuolynus bei kitas katalikų Įs
taigas visoje Amerikoje, jų tar
pe ir Chicagoje lankė specialus 
Vatikano atstovas arkiv. Paolo 
Mosconi. Dabar kalbama, kad šv. 
Tėvas arkivyskupą specialiai pa
siuntęs ištirti lietuvių katalikų 
būklę po to, kaisužinojoapiešū- 
kius, Įrašytus Vatikano sienose. 
Matomai, ne be reikalo kai kurie 
katalikiški laikraščiai ("Tėviš
kės Žiburiai") dabar ėmė kelti 
mintį kad laisvajame pasauly
je būtų Įsteigta lietuvių katalikų 
sielovados Įstaiga, lyg ir tautinė 
vyskupija su milžinišku plotu. 
Tą mint} kėlė ir Vyt, Kutkus Lie
tuvių Kunigų Vienybės suvažia
vime. Kokias išvadas dėl to pa
darys Vatikanas, parodys atei
tis. Nors minėti Įrašai Vatika
no sienose, atrodo, kaip tik pra
šė popiežių daugiau rūpintis ken
čiančios Lietuvos katalikais.

* AMERIKOS Lietuvių Tary
ba neseniai mūsų dienraščiuose 
paskelbė žinutę, prašydama ra
šyti padėkos laiškus dienraš

Dail. N. Palubinskienės parodos atidarymo metu: dail. Marija Ambrozaltienė, Čiurlionio galerijos 
direktorė dail. Vanda Balukienė, dail. Jonas KeleČius ir dail, N. Palubinskienė.

Dr. K, Ambrozaičio nuotrauka

čiams Chicago Tribūne ir Chi
cago Sun-Times už tai, kad Įdė
jo nuotraukas iš lietuvių pasi
rodymo, Įvykusio Civic Center 
Plazoje, Chicagos vidurmies- 
tyje. Taip pat prašo dėkoti ir 
WGN-TV 9 kanalui, už parody
mą dalies "Grandies" progra
mos televizijoje. Tuo tarpu pats 
mačiau, kad vieną gražią nuo
trauką iš "Grandies" pasirody
mo Civic Center aikštėje tą pa
čią dieną Įdėjo ir ketvirtasis 
bei nepriklausomas Chicagos 
dienraštis Daily News. Nuotrau 
ka buvo Įdėta ne kuriuose nors 
užpakaliniuose puslapiuose, bet 
trečiajam, šalia žinomo kolum- 
nisto Mike Royko skilties. Pa
dėkos amerikiečių dienraščiams 
bei TV stotims yra sveikintinas, 
bet kartu ir labai opus reikalas. 
Dėkojant vieniems, negali būti 
užmiršti ir kiti, kurie mums pa
tarnavo tame pačiame reikale. 
ALTo vadovai gal atsakys: ne
įmanoma visų keturių dienraš
čių sekti. Jei taip, tai reikia di
desnio štabo. Galima suorgani
zuoti būrĮ žmonių, kurie, pasi
skirstę sektų visus keturis Chi
cagos dienraščius. Taip daro 
pvz. LB cv Informacijos virši
ninkas L. Valiukas. Žinodamas, 
kad rašantis šią skiltį, o kartu 
ir žurn. V. Kasniūnas, dirbame 
Chicago Sun Times bei Chicago 
Daily News, jis mus iš anksto už
prašo, kad jam prisiųstumėm vi
sas iškarpas, ką tie du dienraš
čiai rašo Lietuvos bei lietuvių 
reikalais. Kodėl tuo keliu nega
lėtų pasekti ALT,suradęs žmo
nes, kurie jiems padėtų.

♦ NESENIAI rašančiam šią 
sklltĮ skambino pora motinų, 
skųsdamosios, kad jų dukros ne 
galinčios patekti Į Chicagoje vei
kiančias tautinių šokių grupes. 
Anot jų, Į mokyt. L Smielaus- 
kienės vadovaujamą "Grandies" 
grupę, kurios šokėjų nuotrauka 
tilpo virš minėtam Daily News 
dienraštyje, patekti eilės lau

kia ar ne dvylika mergaičių, Įsi
gijusių gražius tautinius rūbus 
ir norinčių šokti. Kas be ko, 
motinos ir parūgojo, kad "Gran
dyje" kai kam daromos išimtys, 
kai kurie proteguojami. Kaip ten 
bebūtų, grupių vadovai bei moky
tojai turi savo valią ir savo pa
žiūras. Į jų vidaus reikalus ne
dera kištis ir spaudai. Svarbiau-’ 
šia iškelti Šviesų faktą, kad taut. 
šokių šokėjų grupės nemažėja, 
bet taip sparčiai auga, kad jau 
nebegali savyje apimti visų no
rinčių šokti mergaičių. Gi"Gran 
dies" vadovei linkime, kad ji su 
rastų vietos ir tai dvylikai mer
gaičių, kurios taip nori šokti.

* CLEVELANDE gyvenančios 
dail. Nijolės Palubinskienės pa
roda atidaryta rugsėjo 16d.Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje. Ati
daryme dalyvavo per šimtas me 
no mėgėjų. Daugumoje matėsi 
ateitininkų, frontininkų ir vadi
namųjų "akiratininkų" veidai bei 
būrys dailininkų. Tokie meno au
toritetai, kaip dail. A. Valeška, 
dail. J. KeleČius, skulpt, P. Alek
sa N. Palubinskienės ypač grafi
kos darbus vertino gana palan
kiai. Atėjus Į parodą, eiliniam 
žiūrovui iš karto krito Į akĮ sa
vitas dailininkės veidas. Trum
pam pokalbyje, skirtam jos gyve 
namojo miesto oficiozui — Dir
vai, dailininkė pastebėjo, kad ji 
augo giliai susidomėjusi Vytės 
Nemunėlio poezija vaikams bei 
Tarabildienės ir kitų dailininkų 
iliustracijomis. Gimnaziją lanky
ti pradėjo Vokietijoje, ją baigė 
Clevelande. Po to ūme pačiame 
Clevelande studijavo meną. Pra
džioje daugiau domėjosi tapyba. 
Grafika buvo šalutinė šaka. Bet 
ilgainiui Į viršų iškilo jos gra
fika, kuri dominavo ir Chicagos 
parodoje. Per dešimtĮ metų kū
rybą buvo atidėjusi Į šalį nes 
reikėjo užauginti jaunąjį atžaly
ną. Paskutinius trejus metus 
vėl pašventė kūrybai, žymiai 
subrendusi bei atradusi savąjį 
veidą.

Paklausta apie lietuviškus mo 
tyvus jos kūryboje, dailininkė at
sakė: "Aš neįvedu jokių lietuviš
kų ornamentų, kaip kad daro kai 
kurie dailininkai. Bet amerikie
čiai, pas kuriuos daugiausia te
ko grupinėse parodose dalyvau
ti, visuomet mano darbuose su 
randa ką nors lietuviško. Ir tas 
motyvas nejučia išsivysto todėl, 
kad aš esu lietuvaitė."

Dailininkė N. Palubinskienė, 
iki šiol dalyvavusi visoje eilėje 
grupinių parodų, taip pat turė
jusi savo individualią parodą To 
ronte ir dabar Chicagoje, džiau
gėsi, kad jai teko iliustruoti vi
są eilę lietuvių rašytojų knygų, 
parašytų mūsų jaunimui. Iki šiol 
ji jau iliustravo C. Grincevi- 
čiaus, Aloyzo Barono ir Nijolės 
Jankutės - Užubalienės veikalus. 
Ir parodos metu ji daugiausia 
laiko praleido su rašyt. N. Jan
kute, nes šiuo metu vėl ilius
truoja naują gabios rašytojos 
knygą.

Iki šiol per 100 dail. N. Palu
binskienės tapybos bei grafikos 
darbų yra susiradę sau prie
globstį amerikiečių bei lietuvių 
rezidencijose. Paskutinės paro
dos metu taip pat eilę darbų nu
pirko Chicagos lietuviai, ypač 
gydytojai. Po parodos atidarymo 
bei apžiūrėjimo rengėjos -- Gied - 
ros korporacijos narės -- su
rengė vaišes.
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